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Abstract 
The purpose of this study is to investigate conceptions that affects the results of school 

development in order to improve the language used while teaching within all subjects. The 

approach is a dialogical practitioner-research where the principal studies within her own 

occupation/school and is driven by a social constructionist framework of knowledge and 

learning. Laclau & Mouffe´s discourse-theory was used to analyze the articular-practice in 

eighteen teachers and their principal’s written reflections. The study focus discourses of 

school-development and second-language-development in relation to the nodal point 

”learning”. It also focuses on teachers’ construction of identity within the school. The 

meaning of conceptions within school-development and second-language-development 

discourses are analyzed using discourse-theory methods. Conflicting meanings are also 

highlighted. The prior questions of the study investigates the conceptions of school-

development and second-language-development and how they relate to current discourses and 

to each other. Conceptions that are connected to these discourses are compared with how the 

role of the teacher is described by the teachers themselves. The study shows an agreement on 

the necessity of school-development and improvement of language. Boundaries are made 

against those who don’t agree with school-development-projects. Different approaches are 

standing side by side within both fields and the role of the teacher are given multiple 

understandings due to their diverse experiences and framework of teaching. The 

understanding of the concept “diversity” alter in different fields. The meaning of “safety” 

varies, the teachers and principal have different thoughts on the idea of what safety is. The 

study shows a lack of research and science in the teachers written reflections. One implication 

of the study is that the conception of the role of teachers has to be reconstructed to be able to 

build a professional-learning-community. Different conceptions about safety has to be 

highlighted to avoid different understandings that prevents collaborative work between 

teachers. 

 

Keywords:	   discourse-theory, school-development, second-language-development, 

discourses, teacher role, learning, professional-learning-community, meaning, conceptions.	    
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Sammanfattning 
Syftet med denna masteruppsats är att få syn på föreställningar som påverkar 

utvecklingsprocessen på en skola där målet är att arbeta mer språkutvecklande. Studien är att 

betrakta som praxisforskning med en dialogisk ansats, där rektor lär genom att forska i sin 

egen verksamhet. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk syn på kunskap och lärande. 

Genom den diskursteori som utvecklats av Laclau och Mouffe synliggörs skolans 

artikulatoriska praktik, så som den framträder i arton lärares och deras rektors reflekterande 

loggar. De diskursiva fälten ”skolutveckling” och ”andraspråksutveckling” studeras i 

förhållande till nodalpunkten ”lärande”. Även lärarnas föreställningar kring 

subjektspositionen som lärare granskas. Genom diskursteorins verktyg synliggörs också de 

olika innebörder som ges kring begrepp som förekommer i diskurserna om skolutveckling 

och andraspråksutveckling. Även motsättningar lyfts fram. Studiens frågeställningar handlar 

om föreställningar kring skolutveckling och andraspråksutveckling och hur de förhåller sig till 

rådande diskurser och till varandra. Även föreställningar om begrepp som hör samman med 

skolutveckling, andraspråksutveckling, lärande och lärarrollen studeras. 

Studien visar att det råder enighet både kring nödvändigheten av skolutveckling och kring att 

utveckla det språkutvecklande arbetet på skolan. Markeringar görs mot ett diskursivt yttre, att 

motsätta sig utvecklingen. Olika diskurser kring andraspråksutveckling och lärande syns sida 

vid sida i de två fälten. Också lärarrollen ges skiftande innebörder, som kan kopplas till olika 

epoker och lärandeteorier. Föreställningar om begreppet ”olikhet” varierar i olika diskursiva 

fält. Motstående uppfattningar kring begreppet ”trygghet” framträder utifrån de olika 

subjektspositionerna som lärare respektive rektor. Studien visar att vetenskap och forskning 

inte är så framträdande i denna skolas artikulation. En slutsats som dras av studien är att 

lärarrollen behöver ges nya innebörder om man vill få till stånd en professionell lärande 

gemenskap. Även olika föreställningar kring trygghet respektive lärande behöver lyftas till 

ytan och synliggöras, för att undvika att motstridiga tankemönster står i vägen för det fortsatta 

gemensamma arbetet. 

 

Nyckelord: diskursteori, skolutveckling, andraspråksutveckling, diskurser, lärarrollen, 

lärande, professionell lärande gemenskap, föreställningar, tankemönster.	   	  
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Introduktion   
”Det är språket” sa läraren när skolans elevhälsa ställde frågor kring de elever som behövde 

stöd för att nå målen. Frasen återkom i olika former under genomgångarna. Det var inte 

nyanlända elever som togs upp på mötet. Eleverna var ofta födda i Sverige, men hade 

föräldrar som invandrat till Sverige. De hade gått i svensk förskola och gick nu i årskurs 2, 3, 

4 eller 5. Lärarna befarade att de inte skulle nå målen. För detta bär jag som rektor det 

övergripande ansvaret på vår skola. Sedan kom tanken; om det är många elever på skolan som 

har samma svårigheter, då handlar det inte om eleverna utan om att skapa en undervisning 

som ger dessa elever det de behöver. Utifrån dessa tankar väcktes frågan; Hur får man till 

stånd en språkutvecklande undervisning på en hel skola? Eller egentligen; Hur får man det att 

hända just på den här skolan? Ett gemensamt arbete började på skolan med dialog och 

gemensamt lärande kring läsförståelse och språkutvecklande arbete. Vid vårterminens 

utvärdering för ett år sedan konstaterades att förändring är svårt och någon uttryckte att ”Nu 

måste vi gå från ord till handling”.  

 

Gibbons (2013) konstaterar att andraspråkselever riskerar att misslyckas i det långsiktiga 

lärandet i skolan och de behöver därför möta en undervisning där språket är i fokus i samtliga 

ämnen. I vetenskapsrådets sammanställning av svensk och internationell forskning kring 

undervisning av flerspråkiga elever (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012) konstateras att 

det idag finns mycket kunskap kring förutsättningarna för att flerspråkiga elever ska lyckas i 

skolan. Dessa kunskaper behöver bättre tas tillvara, bland annat genom implementering i 

förskolor och skolor. Ämnet svenska som andraspråk är särskilt avgörande, och dess status 

behöver uppgraderas, vilket kan ske om lärares kompetens tas tillvara och utbildningsinsatser 

uppmuntras. Andra viktiga faktorer är modersmålsundervisningen samt behovet av språkliga 

dimensioner och litteracitet i alla ämnen. Forskningen är omfattande, men behöver få 

spridning och aktualitet genom lärarutbildning och kompetensutveckling. Flerspråkigheten 

bör integreras i skolornas vardagsverksamhet och språkperspektivet omfatta alla elever. 

 

Skolutveckling syftar till att utifrån behov på skolan göra ett förändringsarbete som leder till 

en annorlunda verksamhet, som genererar ett bättre resultat för eleverna, deras kunskaper, 

normer och värden. Hur får man det att verkligen hända? Vad får betydelse för ett 

skolutvecklingsarbete med fokus på språkutveckling? Vilka krafter verkar för och emot 

förändringen? Det vill jag försöka förstå genom detta arbete.  
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Bakgrund 
All personal, både lärare och ledning, påverkas av de strömningar och teorier som finns idag, 

men också de som varit under den tid man varit verksam. Den bakgrundsbeskrivning som här 

följer ger en snabb inblick i aktuella föreställningar kring andraspråksutveckling, 

skolutveckling och läraruppdraget, så som de framställs i litteratur som riktar sig till skolan, 

dess ledare och lärare.  

Andraspråksutveckling 
Andraspråk definieras enligt Abrahamsson och Bylund (2012, s. 156) som ett nytt språk som 

tillägnas informellt i miljöer som där kommunikationen domineras av detta språk. 

Forskningen har länge varit inriktad mot språkundervisning men intresset för 

andraspråksinlärning har ökat bl.a. i syfte att koppla samman denna med 

andraspråksundervisningen. Jag har i denna studie valt begreppet ”andraspråksutveckling” 

som beskrivning av vår skolas intresseområde för att kunna koppla samman det med 

språkutvecklande undervisning. 

 
I skolverkets skrift ”Greppa språket” (2012) kopplas två typer av språk samman med olika 

lärprocesser som Vygotskij beskrivit dem. Vardagsspråket tillägnas genom att barnet med alla 

sina sinnen upplever omvärlden och talar med föräldrar och vänner. Den kulturella förståelsen 

föregår eller kommer samtidigt med att språket utvecklas. Utvecklingen av skolspråket sker 

enligt Vygotskij på motsatt sätt. Där kommer begreppen först och fylls därefter med ett 

innehåll och fylls med en innebörd och mening. Cummins (1996/2000 ur Gibbons 2013) 

använder begreppen kontextbundet respektive kontextreducerat om olika register av språk där 

det förstnämnda står för vardagsspråk och närheten till det konkreta och det sistnämnda är 

mer abstrakt och kunskapsrelaterat språk. Medan vardagsspråket går att tillägna sig ganska 

snabbt för unga personer, ett par år, tar skolspråket betydligt längre tid att utveckla. Gibbons 

(2013) påpekar att det inte innebär att man ska vänta ut den tiden, utan istället se till att 

eleverna får goda förutsättningar genom att i sociala sammanhang utveckla ett allt bredare 

språkligt register. I litteraturen används ibland begreppet bas och utbyggnad som alternativa 

begrepp för vardagsspråk och skolspråk.  

 

Fridlund (2011) beskriver att svenska ”invandrarelever”, trots förberedelseklasser, 

modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk, inte når lika bra resultat 

i skolan som övriga. Samhällets, exempelvis lärare och rektorers inställning till minoriteter 
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har stor betydelse för hur dessa grupper lyckas i skolan. Fridlund såg dessutom att lärmiljön i 

förberedelseklassen eller svenska som andraspråkslektionen sällan präglades av närhet till 

naturliga sammanhang och kontext och därför inte gav de rika tillfällen till dialog som enligt 

aktuell forskning främjar språkutveckling. 

 

Wingstedt (1998) pekar i sin doktorsavhandling på två motstridiga samexisterande 

förhållningssätt/språkideologier, den monolingvistiska och en pluralistiska. Den svenska 

normen, att anpassa sig till det svenska, det monolingvistiska synsättet, finns underliggande 

ibland omedvetet och blir synlig i uttryck av professionella i skolan. Det kan exempelvis 

lyftas som en anledning till att några elever blir särskilt framgångsrika. Samtidigt omfattar 

man den officiella ståndpunkten att mångfald och pluralism är positivt för samhället och för 

individerna. Ett exempel där pluralism aktivt förespråkas är Richmond Roadskolan på Nya 

Zealand (May, 1994). Skolan har arbetat medvetet och strukturerat för att stödja elevernas 

identitet och självkänsla genom att kulturella skillnader bekräftats, samtidigt som eleverna fått 

de färdigheter som behövs för att klara sig i majoritetssamhället. Skolans mål är att utöka 

elevernas möjligheter till makt och inflytande och detta sker genom kulturell respekt. 

Undervisningen sker parallellt i både modersmål och andraspråket. Tvåspråkig undervisning 

förekommer. Föräldrarna har involverats på olika sätt i skolans arbete.  

 

I förhållande till språkutvecklande undervisning är inkludering eller särskiljning två 

motstående förhållningssätt som skrivs fram i styrdokument och gestaltas i skolornas 

organisation av verksamheten (Fridlund, 2011). Ett begrepp som används i detta sammanhang 

är interkulturell undervisning. Zufiaurre (2006) beskriver det som projekt där eleverna 

samarbetar i lärandet oberoende av olikheter och skiftande behov och där arbetet också bidrar 

till en god atmosfär på skolan. Själva ämnet svenska som andraspråk ger särskiljning och 

definierar elever med särskilda förutsättningar och behov. Eklund (2003) menar att 

uppdelningen leder till en förenklad undervisning och färre utmaningar för eleverna. Reell 

inkludering och möjlighet till interkulturellt lärande åstadkoms med hjälp av 

studiehandledning och genom att modersmålet inkluderas i undervisningen. Elever som 

särskiljs känner sig exkluderade och upplever att de undervisas på en lägre nivå än jämnåriga 

kamrater. Gröning (2006) utgår från det internationella begreppet ”Cooperative learning”, 

som avser en undervisning som tar utgångspunkt i elevers olikheter och där kognitiva, 

kulturella och språkliga skillnader ses som en tillgång i undervisningen. Hon menar att arbete 
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i heterogena grupper gynnar både elevernas språkutveckling, deras kunskaper och 

kamratrelationerna. 

 

Även Allen (2006) relaterar till begreppen inkludering och särskiljning. I sin studie lyfter han 

två olika perspektiv på andraspråksutveckling. Eleverna i Allens studie upplevde att 

undervisningen i värdspråket höll dem utanför samhället, vilket hindrade dem att gå vidare i 

sitt lärande, både i ett större perspektiv och när det gäller värdlandets språk, en liknande 

slutsats som Eklund (2003).  

Skolutveckling 
Enligt Fullan (2007) bör ett utvecklingsarbete ha fokus på vad och hur. Tre dimensioner hör 

därför samman med skolutvecklingsprocessen; användandet av nya resurser, användandet av 

nya metoder samt ett förändrat synsätt kring lärande eller undervisning. En vision kan bli ett 

resultat av ett gemensamt förändringsarbete, men är inte förutsättningen för förändring. 

Insikter är mera ett resultat av handlande än tvärtom. Det gäller att skapa ett gemensamt 

lärande kring ett gemensamt innehåll. I vår skolas utvecklingsprocess handlar det om ett 

”vad”, det språkutvecklande arbetssättet som ska utvecklas och ett ”hur” som är vår egen 

utvecklingsprocess. Scherp (2013) menar att skolutveckling handlar mer om ett gemensamt 

lärande än ett individuellt lärande hos enskilda individer. Reflektion sker då mellan 

medarbetarna där erfarenheter och lärdomar lyft fram. Genom denna grupprocess 

medvetandegörs den egna förståelsen och de föreställningar som denna grundar sig på. I en 

lärande organisation förs samtal om undervisning och lärande utifrån vardagliga erfarenheter. 

Att fokusera på lärande istället för görande och koppla de egna lärdomarna till vetenskapliga 

sådana ger ett ytterligare djup i den professionella lärprocessen (Scherp, 2013, s. 23). 

 

En förändrad förståelse behöver inte leda till nya sätt att handla i vardagen. Larsson (2004) 

anknyter till Weicks tankar att människor försöker göra världen begriplig genom att tolka 

händelser. Tolkandet är en social aktivitet. Detta meningsskapande och individuella lärande 

sker i dialog med kollegor eller då man ser kollegor i aktivitet. Döös (2011) menar att 

kompetens samordnas och får en gemensam riktning då man i gruppen lär genom samtal och 

att också se varandra i vardagsarbetet. Hon lyfter begreppet kompetensbärande relationer, 

som innebär att man delar erfarenheter som gör att man, genom att man skapat en gemensam 

grund, snabbt kan gå vidare. Relationer kan vara en källa till kreativitet och nytänkande, men 

kan också vara konserverande. Både Döös (2011) och Larsson (2004) menar att lärandet är 
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relaterat till ett socialt sammanhang och situationer där handlingarna värderas. 

Organisationspedagogiken, har fokus på processer där en samordning sker av organisationens 

resurser och handlingar för att få till stånd ett utförande av ett innehåll (Granberg & Ohlsson, 

2011).  

 
Den organisationspedagogiska forskningen uppmärksammar alltså människors tolkningar och utförande 

av arbetsuppgifter, liksom deras samspel och kommunikation, för att skapa kunskap om lärandevillkor 

och kompetensutvecklande processer.  (Granberg & Ohlsson 2011, s. 34) 

 

Systematiskt kvalitetsarbete bygger på ett planeringsperspektiv (Larsson & Löwstedt, 2010). 

När förändringar uteblir tolkas det gärna som ett motstånd hos dem som ska genomföra den 

eller som brister i analysen. Mindre framträdande som förklaring, blir medarbetarnas 

föreställningar om det som bör utvecklas, vardagsarbete, skolans kultur och hur skolans 

organisationsstruktur ser ut. Det händer också att målen spelar ut sin roll under den period 

som förändringen genomförs eller att metoden blir målet och att denna genomförs trots att 

effekten uteblir. Det finns också en fara att de spontana idéer som kan uppstå under en 

utvecklingsprocess ges mindre utrymme.  

 

Planeringsperspektiv Organiseringsperspektiv 

Organisation som målinriktat system Organisation resultat av organiseringsprocess och 
meningsskapande 

Organisationer i grunden stabila Organisationer i grunden föränderliga 

Förändringar utifrån behov Förändringar utifrån medarbetares vardagsföreställningar 

Ledningens intentioner har stor betydelse Samtal, handlingar och kunnande har stor betydelse 

Förändringar är fasindelade och linjära Förändring sker genom händelser och personer i kontinuerlig 
anpassning 

Motstånd måste hanteras Meningsskapande måste stödjas 

Problem beror på okunnighet Problem beror på mångtydighet 

Omarbetad tabell från Larsson & Löwstedt (2010), s. 73 

 

Larsson och Löwstedt menar att planeringsperspektivet bygger på normativa idéer om ur 

förändring bedrivs. Förändringsprocessen ses som linjär, rationell och indelad i olika faser.  

 

Hargreaves och Fullan (2013) använder begreppet professionellt kapital och menar att detta är 

en kombination av tre förmågor som lärare utvecklar individuellt och tillsammans. De tre 

förmågorna är det mänskliga kapitalet t.ex. empatisk förmåga och moraliskt engagemang, det 
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sociala kapitalet som handlar om kvalitet och kvantitet i samspelet med kollegor för att öka 

motivation och tillgången till kunskap och erfarenhet samt beslutskapitalet, förmågan att fatta 

väl avvägda beslut även i osäkra situationer utifrån erfarenhet och kunskaper. Alla dessa tre 

påverkar varandra. Utan mänskligt kapital får du inte tillgång till andras erfarenheter och kan 

därför inte heller utveckla din erfarenhetsbank med andras input. Det professionella kapitalet 

innebär ett kollektivt ansvar för alla elever och en kollektiv kapacitet där alla får tillgång till 

varandras kompetenser och erfarenheter utan konkurrens. Då är olikheterna en tillgång och 

varje unik individ bidrar till det gemensamma arbetet och det kollektiva ansvaret för elevernas 

framgångar. Ett sådant samarbete måste manas fram. En av de vägar som leder dit är att man 

samarbetar i undervisningen och gemensamt tar ansvar för eleverna.  
 

Timperley (2013) har i sin forskning engagerat sig i lärares professionella lärande. Hon menar 

att lärare ofta pådyvlas idéer om hur undervisningen kan utvecklas. Hon påpekar att om 

lärarna på egen hand ska utveckla undervisningen, så måste detta ske genom att de engageras 

i egna lärandeprocesser där kärnverksamheten kombineras med professionellt tänkande. Detta 

beskrivs i en undersökande och kunskapsbildande cykel där elevers resultat inom viktiga 

områden förbättras genom lärares lärande. Genom att utgå från lärarnas egna behov av 

kunskaper skapas motivation att lära. Första steget är att genom analys av elevernas resultat få 

en tydlig bild av vad eleverna kan och vilka hinder det finns för deras lärande. Nästa steg är 

att ta reda på vad lärarna själva behöver göra och veta. Det innebär att fokus nu flyttas från 

vad eleverna kan till att istället titta på kvalitén i undervisningen. Tredje steget syftar till att 

lärarna ska utveckla sin professionella kunskap och sina undervisningsmetoder. Här betonas 

sambandet mellan teoretisk kunskap kring det som ska utvecklas och förståelse för hur dessa 

kunskaper är praktiskt tillämpbara utifrån lärarens behov. Genom att använda sina kunskaper i 

praktiken fördjupas lärandet. Detta är det fjärde steget. Timperley menar att kunskaper och 

färdigheter förvärvas genom att de kommer till användning och inte bara kommer till läraren i 

form av berättelser hur teorier kan tillämpas i praktik. Det femte steget i lärarnas 

kunskapsbildande cykel är att bedöma effekterna av den förändrade praktiken. Detta menar 

hon inte bara ska ske vid vissa analystillfällen, utan kontinuerligt; efter varje lektion, varje 

vecka samt för en längre period. Hon menar att denna kontrollprocess är den viktigaste 

faktorn för att verkligen lära på djupet.  
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Timperley (2013) beskriver också ledarens roll i detta utvecklingsarbete. Gemensamt för de 

ledare hon studerade, som lyckats bäst att förbättra elevernas resultat, var att de såg som sin 

uppgift att med hjälp av ”experter” främja lärande i lärargruppen, att de professionella lärarna 

blev ledarens ”klass”. De var också förebilder för lärarna genom att tillsammans med dessa 

experter planera lärandet och vara en aktiv part i hela processen. Utöver detta bör ledaren 

också utveckla sitt eget lärande i en liknande kunskapsbildande cykel.  

 

Timperley använder begreppet ”lärande gemenskaper”, vilka mer utförligt beskrivits av Stoll 

och Seashore Louis (2007), då med den engelska beteckningen ”Professional Learning 

Communities” (PLC). Deras definition är ”a group of teachers sharing and critically 

interrogating their practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, learning-

oriented, growthpromoting way” (s.2). Detta är inte samma sak som en traditionell 

gemenskap, som ofta fungerar koordinerande för att stärka traditionen. En lärande gemenskap 

har som syfte att omskapa praktiken. Genom att dela ett professionellt växande, skapas en 

mer gemensam förståelse av praktiken. Sammanfattningsvis kan begreppet sägas stå för 

lärares professionella lärande i en grupp där fokus är gemensam kunskap och som uppstår där 

man tar gemensamt ansvar för varandra i uppdraget som lärare, för alla elever och 

tillsammans med skolans ledning.  

Vilka	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  behöver	  våra	  
elever	  för	  att	  uppnå	  

viktiga	  mål?	  

Vilka	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  behöver	  vi	  
som	  professionella	  för	  
att	  tillgodose	  våra	  
elevers	  behov?	  

Fördjupa	  de	  
professionella	  
kunskaperna	  och	  
Oinslipa	  den	  

professionella	  förmågan.	  

Låta	  eleverna	  uppleva	  
lärande	  på	  ett	  nytt	  sätt.	  

Hur	  har	  vårt	  nya	  
agerande	  påverkat	  de	  
resultat	  som	  vi	  anser	  är	  
viktiga	  för	  våra	  elever?	  

Från Timperley (2013) s. 33 
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Ett alternativt sätt att se på skolutveckling ger skoleffektivitetsforskningen eller ”forskning 

om framgångsrika skolor” (Scherp, 2013). Genom att ta reda på hur de bästa skolorna gör kan 

lärdomar spridas och därmed blir fler skolor framgångsrika. I olika mån tas hänsyn till skolors 

olika förutsättningar. Denna forskning utgår från skolan som den traditionellt fungerar i dag, 

med uppdelning i ämnen och åldrar. För att lyckas lyfts faktorer som regelbunden 

utvärdering, variation i undervisningsmetoder, anpassningar till elevers kunskapsnivå, tydliga 

normer för ordning och arbetsro samt goda relationer mellan lärare och elever. 

Skoleffektivitetsforskningen utgår från mer rationella idéer kring skolutveckling och de 

svårigheter man stöter på kan ofta hänföras till motståndare, s.k. ”bromsklossar”. Det finns 

stora likheter mellan detta synsätt och planeringsperspektivet som beskrivits ovan utifrån 

Larsson och Löwstedt (2010).  

 

En annan tendens som utgår från mer rationell syn på skolans undervisning är evidensbaserad 

praktik (Scherp, 2013; Fullan & Hargreaves, 2013). Denna bygger på tanken att vetenskapligt 

prövade metoder ska implementeras och användas i skolans undervisning. Fullan och 

Hargreaves ställer denna tekniska rationalitet i motsats till den reflekterande praktik som de 

menar är grunden i en professionell praktik. Reflektion kan ske i handling, att stanna upp mitt 

i görandet, reflektion över handling, att i efterhand ställa frågor till sig själv och varandra 

kring görandet, eller angående handling, vilket innebär att man reflekterar över varför man 

väljer att prioritera på ett visst sätt i vardagsarbetet.  

 

Skolutveckling ges till synes olika innebörd beroende på om man intar ett mer rationellt 

perspektiv, som i planeringsperspektivet, evidensbaserad praktik eller 

skoleffektivitetsperspektivet eller om man bygger på skolutveckling i form av lärande och 

meningsskapande i organisationen. I den lokala kontexten och när vi ska göra skolutveckling 

tillsammans kan man anta att alla dessa bilder finns sida vid sida, och ibland uppfattas som en 

och samma sak. Motstridiga tolkningar av skolutvecklingsuppdraget kan finnas inom 

organisationen och i olika led i densamma. Ändå mer förvirrande blir det när begreppet 

skolutveckling både står för ett övergripande paraplybegrepp för alla dessa möjliga 

innebörder och för en specifik inriktning, den som bygger på gemensamt meningsskapande.  
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Lärarrollen 
Andy Hargreaves (2000) beskriver fyra perioder där olika diskurser kring lärarrollen varit 

dominerande, som en följd av förändringar i samhället och synen på skolan och 

skolutveckling. Under den för-professionella perioden såg läraryrket visserligen som 

krävande och sågs som ett hantverk som lärare kunde lära av andra lärare samt utveckla själv, 

genom att prova undervisningsmetoder i det egna klassrummet. Nya lärares utveckling i 

yrkesrollen handlade om tillgången på mer erfarna kollegor och kvalitén i arbetet handlade 

om flytet i undervisningen och förmågan att hålla ordning i sin klass. Hargreaves menar att 

denna bild lever kvar, främst bland lärare som började sin karriär vid den här tiden och hos 

vuxna människor som diskuterar skolan utifrån sin egen erfarenhet som elev. Han menar 

också att detta är den lärarroll som i dag är så framgångsrik i många asiatiska länder, något 

som kan fungera där, men inte lyftas ur kontexten för att användas i vårt samhälle, där 

lärarrollen blivit allt mer komplex för att möta kulturell mångfald och modern teknologi.  

 

Under den autonoma professionella perioden på 70- och 80-talet, menade man att lärarna 

själva skulle ta ansvar för skolutveckling och beslutsfattandet. Nya idéer kring elevinflytande 

skulle utvecklas och pedagogiken kom att bli ett ideologiskt ställningstagande och metoderna 

fick lärarna själva lära sig. En väg var kurser som lärarna själva valde att gå på studiedagar, 

vilka låg utanför den egna skolans kontext och därför ibland var svåra att integrera i den 

vardagliga praktiken. När lärare samverkade handlade det ofta om material, ordningsfrågor 

och enskilda elever som man bekymrade sig för och inte så ofta om läroplansarbete, mål, 

undervisningsmetoder eller lärandet i klassrummet. Lärarnas arbete kom att fjärmas från 

varandra.  

 

Under 80-talet ökade komplexiteten i läraruppdraget och ett sätt att möta mängden reformer 

på utbildningsområdet var att börja arbeta tillsammans och skapa gemensam förståelse för 

uppdraget och finns gemensamma vägar att svara upp mot förväntningarna. Man kom att bli 

lärare i en grupp med kollegor. Hargreaves menar att det inte bara är den snabba och stora 

förändringarna i uppdraget som ger denna nya lärarroll, utan också den ökande mängden 

forskning och kunskap om lärande, integreringen av elever med behov av särskilt stöd och en 

ökad kulturell mångfald. Även den förändrade synen på ledarskap i skolan och influenser från 

företagsvärlden verkade för lagarbete och kollektiva beslutsprocesser på skolor. 

Skolutvecklingsforskningen pekade också mot att det kollegiala samarbetet ökade lärares 
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engagemang i förändringsarbete och uppmuntrade dem till ökat risktagande. Lärares lärande 

ansågs ske genom handlande, läsning, reflektion och samarbete med kollegor i nära 

anknytning till sin vardagspraktik i klassrummet. Lärares lärande sker bäst i egna lärande 

gemenskaper. Denna nya professionalism är kollegial och kollektiv, snarare än autonom och 

individuell. Eftersom den ofta är påtvingad kan läraren komma att motsätta sig det 

gemensamma. Resultatet av den kollegiala professionalismen kan bli starka lärande 

gemenskaper som med engagemang kan arbeta för elevers förbättrade resultat, men det kan 

också bli ett verktyg att styra lärares arbete och leda till överbelastning i uppdraget.  

 

Hargreaves ser en ny fjärde era för lärarprofessionen som ett möjligt svar på nutidens 

utmaningar, den postprofessionella. Denna skiljer sig från de tidigare genom att den är 

bredare och inkluderar även dem som finns utanför lärarprofessionen. För att den ska slå 

igenom behövs ett aktivt arbete – ett socialt engagemang, som stöder utvecklingen mot en 

mer demokratisk och inkluderande lärarroll men också en höjning av läraryrkets status. 

Marknadsorienteringen och krav på ökad effektivitet och osäkerhet kring vad skolan behöver 

ge elever i ett allt mer informationstätt och multikulturellt samhälle i kombination med synen 

på skolan som ett misslyckande, utgör ett hot mot lärares status. Eftersom detta leder till ett 

mer centraliserat läroplansarbete, ökad kontroll och inspektion och som i en del länder en 

kortare lärarutbildning med mindre tid för kritisk reflektion kring yrkesrollen, blir resultatet 

en avprofessionalisering av läraryrket. Effekten blir en rörelse tillbaka mot den mer 

hantverksmässiga lärarrollen, intuitivt arbete och lärande genom görande.  

 

Hargreaves ser istället möjligheten att höja statusen, bland annat genom höjda löner och fler 

personer i skolan som kan utföra de mindre kvalificerade uppdragen. Idén om kollegial 

professionalism kan utvidgas med mer gemensam arbete under skoldagen men också 

förväntningar om att utveckla sin professionalitet genom att hålla sig uppdaterad kring 

skolforskning och använda och pröva denna i förhållande till det praktiska arbetet på skolan. 

Det handlar om att lärargruppen gemensamt värnar om att hålla uppe standarden i 

professionen. Samtidigt som man arbetar för relevanta förväntningar från t.ex. föräldrar måste 

man bjuda in dessa till gemensam dialog, inte i första hand för att stötta läraren i arbete, utan 

snarare för att lära av varandra, för att fånga upp föräldrarnas engagemang och alliera sig med 

de kritiska föräldrarna för ett gemensamt uppdrag. Detta förutsätter att lärarna har tid att 

arbeta tillsammans som kollegium för att stå starka i hävdandet av skolans uppdrag, som inte 

är detsamma som när föräldrarna själva gick i skolan. Hargreaves menar att lärarna i den nya 
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postmodernistiska eran, måste vinna sin professionella styrka genom att öppna sig mot 

omvärlden. 

 

Om man utgår från att lärarna på skolorna har olika syn på sin lärarroll och olika syn på hur 

man utvecklar undervisningen på skolan, men också på vad som är god språkundervisning, så 

blir skolutvecklingen på varje skola en komplex process. Olika bilder kommer att stå sida vid 

sida och det är osäkert vilket professionellt kapital som blir resultatet. Till detta kommer en 

ledning som också positionerat sig i förhållande till dessa olika diskurser kring 

skolutveckling, undervisning och förväntningar på lärare och ledning. 	    
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Syfte 
För mig som rektor på skolan pågår två parallella utvecklingsprojekt. I det språkutvecklande 

projektet är det lärarnas lärande kring hur man kan utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i 

alla ämnen som står i fokus. Samtidigt utvecklar rektor sin kompetens i skolutveckling, hur 

man skapar ett gemensamt lärande i en lärargrupp. Då behöver jag som rektor förstå hur 

lärarna förstår både det gemensamma uppdraget att utveckla skolan, att bli en professionell 

lärande gemenskap och hur lärarna förstår uppdraget att undervisa så det utvecklar elevernas 

språk. Lärarnas föreställningar är centrala, liksom mina egna. De påverkar varandra hela tiden 

i vår gemensamma process.  

 

Denna studies syfte är att få syn på de föreställningar som påverkar en utvecklingsprocess på 

en skolenhet där målet är en språkutvecklande undervisning i alla ämnen.  

Frågeställningar 
De frågeställningar som kommer att behandlas är i denna studie är: 

-‐ Vilka föreställningar finns på en skola när det gäller skolutveckling och 

språkundervisning? 

-‐ Hur förhåller sig dessa föreställningar till varandra och aktuella diskurser för 

skolutveckling och andraspråksutveckling?  

-‐ Vilka innebörder ges åt centrala begrepp som ingår dessa diskurser? 

-‐ Vilka innebörder ges åt lärarrollen? 
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Forskningsöversikt 
I denna forskningsöversikt beskrivs det aktuella forskningsläget när det gäller skolutveckling i 

förhållande till andraspråksutveckling med fokus på de tidigare skolåren. Sökord som använts 

är:  multiculturalism, L2, second language, pluralism, diversity, inclusive practice,  

multilingual (flerspråkiga), discourse, school development, teacher professional learning och 

role. Sökningen har avsett artiklar och avhandlingar de senaste 5-7 åren. Olika databaser 

såsom ERIC och Academic Search Elite har använts liksom systemet OneSearch. Några 

tidskrifter som är speciellt inriktade mot ämnesområdet har använts såsom Second language 

research; Educational leadership; Journal of multilingual & multicultural development;  

Language, culture & curriculum samt Intercultural education. Några äldre studier finns med 

då de refererats till i andra studier eller artiklar i ämnet.  

Interkulturell undervisning, mångfald och enhetlighet 
Pagani, Robustelli & Martinelli (2011) har i en studie i Italien genom att ställa öppna frågor 

till elever i åldern 9-18 år på elva statliga skolor, totalt 350 ungdomar, funnit att skolans 

möjligheter att bidra till ungdomars attityder till multikulturalism och olikhet är mycket stora. 

De tre forskarna använde olika metoder, kvalitativa och kvantitativa, för att komma fram till 

sina slutsatser, genom vilket både explicita och implicita föreställningar kunde synliggöras. 

Studien visar att det som har betydelse är om elevernas relationer över gränserna 

kännetecknas av empati, nyfikenhet, misslyckade eller avsaknad av möjlighet att lära känna 

varandra, likgiltighet, förbittring, avundsjuka eller bortstötning. Trots skolans möjligheter att 

bidra positivt till elevernas attityder, tog varken lärare eller elever särskilt ofta tillvara dessa 

tillfällen. Det fanns t.o.m. lärare som visade intolerans. De yngre eleverna hade fler 

erfarenheter av att möta olikhet Det kunde vara en positiv upplevelse, kanske en konkret 

situation som känslomässigt engagerat eleven, men det kunde också röra sig om en 

konfliktsituation kopplad till olikheter. Genom att lärare med yngre elever ibland kunde lyfta 

nyanlända elevers berättelser om flykt skapades ett intresse hos övriga elever. Detta intresse 

hade såväl en känslomässig aspekt som en kunskapsmässig vilka förstärkte varandra. Det 

visade sig att det bland en del elever, både invandrare och infödda och i något högre grad hos 

flickor, fanns ett synsätt att kulturell mångfald är bra både för samhället och för individerna. 

Författarna ser en tendens i dagens samhälle av en konkurrensinriktad livsstil, där tävling, 

makt och hierarkier får betydelse. Detta leder till rädsla och avståndstagande från olikhet/  

eller mångfald. När positiva och vänskapliga relationer av samarbete utvecklas i skolor bidrar 

dessa effektivt till att motarbeta denna livsstil. 
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Scarino (2014) har studerat vilken betydelse italienska språklärares förförståelse har för vilket 

perspektiv de tar när de tolkar och agerar i rollen som lärare, när det gäller synen på språk, på 

kultur och på lärande. Under fältstudien som pågick i Kina och Frankrike i två respektive tre 

år fick lärarna reflektera över sin egen praktik och sina föreställningar kring 

språkundervisning ur ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Scarino ifrågasätter om 

diskurser kring formella kunskaper och ”best practice” är ändamålsenliga när lärare ska 

utveckla sin undervisning, metoder och elevernas lärande i betydelsen meningsskapande i en 

kontext av lokal och global mångfald. Hon ser hur diskurser utvecklats kring exempelvis 

språk från att vara en kod eller grammatiskt system, till språk som en social praktik och sedan 

ytterligare mot en betoning av människors deltagande i en tolkande process och skapande av 

mening i en kontext av mångfald och hur man växlar och intar olika perspektiv. Detta 

sistnämnda synsätt behöver lärare omfatta för att klara utmaningar i en kontext av mångfald. 

Detta innebär att skapa utrymme för fortlöpande undersökning av mening samtidigt som 

denna skapas, istället för att se föreställningar och meningar som fixerade. ”Together, they 

live the experience of language learning.” (s. 398). 

Hüpping och Büker (2014), har i en sammanfattande artikel beskrivit utvecklingen i Tyskland 

av interkulturell undervisning i förhållande till samhällsutvecklingen. De jämför den skärpta 

tonen kring migration och integration med skolans utveckling av pedagogik som möter 

olikhet och motarbetar rasism. De befarar att den utveckling som skett mot kulturell 

heterogenitet och mångfaldens pedagogik tappar mark. Hüpping och Büker ser en skillnad när 

det gäller undervisning för yngre och äldre elever där undervisningen i de senare åren i högre 

utsträckning präglas av homogenitet. För att en större andel invandrarelever ska få tillträde till 

högre utbildning krävs en professionsutveckling hos lärarna som handlar om att respektera 

olikheter och därmed utveckla sin interkulturella kompetens. De menar att en allmän positiv 

inställning till heterogenitet är avgörande för ett livslångt lärande, eftersom det skapar en 

beredskap att förändra också det egna handlandet. Vägen mot att kunna arbeta inkluderande 

går genom självreflektion. Det handlar om att kunna se mönstren i det egna tänkandet, egna 

föreställningar, där heterogenitet som en följd av invandring blir en väg att få syn på detta. Att 

inte se det multikulturella som ett undantag, utan som något som är typiskt för dagens 

utbildning. Heterogenitet är då en möjlighet att ta tillvara i den dagliga undervisningen och 

inte ett hot mot densamma. Särskilt de tidiga skolåren kan ses som kritiska för elevernas 

kulturella kompetens som de behöver i sin fortsatta utbildning. 
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Marco Catarci (2013) genomförde en kvantitativ studie där rektorer på 294 offentliga skolor i 

Italien, med en hög andel invandrarelever fick svara på totalt 43 frågor som sedan samkördes 

med statistik kring skolan. En slutsats var att skolor med en större andel invandrarelever i 

högre utsträckning erbjuder en interkulturell undervisning. Studien visade också att det var de 

rektorer som arbetade på invandrartäta skolor hade en mer negativ inställning till särskilda 

klasser för invandrarelever och till en begränsning av andelen elever med invandrarbakgrund, 

till högst 30 %, med invandrarbakgrund, när det gäller intagningen till skolan. Detta gällde 

också skolor med en riktigt hög andel invandrarelever. Lärarna på de invandrartäta skolorna 

var positiva till en interkulturell undervisning. Det fanns däremot inget samband mellan 

studiehandledning och upplevd minskning av problemsituationer kopplat till eleverna, även 

om detta, tillsammans med utökade resurser (personal och ekonomi) var det som de 

intervjuade menade skulle bidra till en förbättrad inkludering. Författaren menar att de 

personer som stöttar eleverna på hemspråket ofta har en diffus roll vilket kan vara en 

anledning till att man inte ser effekter av deras arbete i studien.  

Sammanfattning interkulturell undervisning 

Den forskning som här presenteras visar på att det finns stora möjligheter, under de första 

skolåren att förbättra elevers möjligheter genom att medvetet bejaka den heterogenitet som 

finns i mångkulturella skolor. Vägen dit handlar inte i första hand om att ta del av forskning 

eller best-practice, utan snarare att gemensamt reflektera över föreställningar kring 

heterogenitet som möjlighet och hur man skapar de bästa förutsättningarna för elever att 

utvecklas och lära tillsammans i en interkulturell undervisning. Ungdomarnas egna 

beskrivningar av relationer som präglas av nyfikenhet eller likgiltighet talar sitt tydliga språk. 

Det verkar vara ett angeläget uppdrag för varje lärare och rektor på mångkulturella skolor.   

Skolutveckling, organisationspedagogik och ledarskap 
Olin (2009) har i ett aktionsforskningsprojekt där hon själv är aktiv som utvecklingsledare 

undersökt hur lärarnas upplever processen i förhållande till de förväntningar som finns från 

dem som initierat projektet. Hon ville förstå vilken funktion lärarnas tolkningsprocesser får i 

förhållande till förändringsarbetet. Studien visade att lärarnas och ledningens intressen under 

processens gång delvis fjärmades från varandra och tog olika vägar. Ledning och lärare såg 

också olika på de meningsskiljaktigheter som framträdde, det som av ledningen tolkades som 

motstånd mot förändringen handlade för lärarna mer om hur förändringen skulle påverka 

elevernas situation. Detta visar vikten av öppenhet för kritik under processens gång. Studien 
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visar också hur undvikandet av konflikter hindrar en förändrad förståelse. Istället är man 

angelägna att nå enhet, för att det praktiska arbetet ska flyta på. Att utsättas för kritisk 

reflektion ger ny kunskap, medan vardagens arbete gynnas av enhetlighet. Olins arbete lyfter 

fram lärares tolkningsprocesser och förståelse som centrala aspekter för utveckling i skolan 

och beskriver hur modeller omvandlas genom lärarnas tolkningsprocesser. Hon menar att det 

behövs tid för reflektion och rum för diskussion där öppenhet finns för nya influenser. Hon 

föreslår också att ledningsarbetet utgår från ett medvetet förhållningssätt till hur en 

kommunikativ utvecklingsprocess på skolan kan stödjas. Ledningen behöver kunskap om 

tolkningsprocesser och dess betydelse för praktiken samt kunskap om och i ledarskapets 

praktik. Hon menar att ledningsarbetet kan studeras genom att ta utgångspunkt i de 

yrkesverksammas förståelse.  

 
Holmdahl (2011) beskriver hur skolutvecklingsdiskurser kopplas till hur vi i vår tid ser på 

världen. Hon lyfter flera olika perspektiv som genomgående, varav några kan vara relevanta 

för detta arbete. De handlar om skolors inre dynamik och kultur, att byta ut gammalt mot nytt 

och bättre, att förändra hur berörda tänker kring något, skolutveckling som potent och 

farofylld och slutligen hur forskning och praktik är beroende av varandra. Holmdahl ser en 

motsägelse i att skolans personal framställs som fulla av kapacitet att förändra vardagsarbetet 

samtidigt som de behöver bearbetas för att kunna tänka nytt och förändra. Hon överraskas av 

den självklarhet som finns runt skolutveckling som fenomen och avsaknaden av kritik mot 

baksidorna. Skolutveckling är dagens mirakelkur, hotad av en krävande och vanemässig 

vardag. Holmdahl konstaterar att det inte finns någon bakomliggande faktor som styr synen 

på skolutveckling. Olika diskurser går i varandra utan att man kan uppfatta var den ena börjar 

och den andra slutar. Olika teorier och modeller kan fungera som bakgrund och som forskare 

behöver du också granska dina egna förgivet taganden.  

 

Wennergren (2007) beskriver i sin aktionsforskningsstudie hur skolutveckling kan organiseras 

som lärarande praxisgemenskaper, en kombination av mening, praxis, gemenskap och 

identitet. Hon ser aktionsforskningen som ett användbart verktyg i lärares lärande, där egen 

kunskap och erfarenhet kompletteras med begrepp och teorier för att beskriva nuet och ge 

bilder av framtiden. Skolutvecklingen ska vara en integrerad del av vardagsarbetet. 

Wennergren ser behovet av praxisforskning som sätter fokus på skolledaren som aktör på 

skolutvecklingsarenan. Även Olin (2009) lyfter behovet av praxisforskning när det gäller 

skolutveckling och för att åstadkomma förändring i praktiken. Ledare behöver 



	   22	  

medvetandegöras om lärares tolkningsprocesser och dess betydelse för arbetet på skolan, men 

också om ledarskapets praktik.  

 

Larssons (2004) avhandling om en kommuns utvecklingsinsats kring IT på olika skolor 

belyser betydelsen av organisatoriskt lärande. I studien knyts individuellt lärande, 

organisatoriskt lärande samt organisatorisk kompetens samman i en modell för hur en 

förändringssatsning leder till förändring av handlingsstrukturer på skolan.  

 
Genom att lyfta fram dessa lärprocesser som förändringens villkor kan studien bidra till att andra skolor 

reflekterar över vad som främjar eller hindrar lärande och utveckling i deras egen verksamhet. (Larsson, 

2004, s. 206) 

 

Larsson fann två organisationsföreställningar som påverkade hur skolorna lyckades med det 

organisatoriska lärandet. I den verksamhetsinriktade skolan var helheten i fokus och lärarna 

identifierade sig med sin skola, vilket å andra sidan innebar att de gav upp viss frihet att själv 

lägga upp undervisningen på det sätt man själv vill. Samarbete, relationer och gemensamma 

värderingar var viktiga för att samordna lärarnas kompetenser till skolövergripande 

handlingsstrukturer.  I den professionsbaserade skolan fanns istället en hög grad av autonomi, 

då var och en själv kontrollerar sina metoder och sällan behöver koordinera med kollegor, 

annat än för att diskutera enskilda elever eller utbyta material. De egna metoderna 

diskuterades sällan man och var därför inte självklart engagerad i organisationens problem. 

De normer som finns i den professionsbaserade skolan behöver enligt Larsson konfronteras 

för att lärare ska gå in i ett organisatoriskt lärande. Ballet & Kellchterman (2007, ur Larsson 

& Löwstedt, 2010) menar att lärares uppfattningar om vilka förutsättningar det finns för att 

utveckla verksamheten och på vilket sätt lärarna tänker att det i så fall skulle påverka 

elevernas behov är avgörande för om ett förändringsarbete kommer att fullföljas.  

 

Andrews och Lewis (2007) följde ett australiensiskt projekt kallat IDEAS (Innovative 

Designs for Enhancing Achievemet in Schools) där lärare utvecklade sin praktik i 

klassrummet och sina professionella relationer till varandra i en process av meningsskapande. 

Lärarna engagerades på den egna skolan i ett gemensamt lärande för att förbättra 

undervisningsmetoderna och för att lyfta sambanden mellan skolans lärandeprocesser och 

skolans vision, värden och infrastruktur. Styrkan i att utveckla skolan inifrån synliggjordes i 

projektet som pågick på två olika skolor. Författarna beskriver hur projektet gav de 



	   23	  

involverade en gemensam bild av ett önskat läge, ett delat och gemensamt ansvar för att nå dit 

och en gemensam bild av hur en pedagogisk praktik ser ut som leder mot det önskade läget. 

Genom projektet blev lärarna engagerade och inspirerade att förändra verksamheten. Ett 

bidrag var det hela-skolan-perspektiv som användes. Eftersom processen bidrog positivt till 

den metod och praktik man redan verkade i, så blev det inte någon hotfullt förändring utifrån. 

Resultatet blev en gemensam förståelse och delad mening, formulerad genom var och en som 

fungerade som en vägvisare för handlandet inom organisationen. Lärarna fördes samman i 

djupgående dialog kring pedagogiska frågor och detta i sin tur ledde till ett undersökande 

förhållningssätt och att lärare började undersöka sin egen praktik. Ledaren höll sig i 

bakgrunden och avstod från en kontrollerande roll. Istället klev några pedagoger frivilligt 

fram för att ta ledande roller i projektet. Hela processen skapade en tillit till skolans förmåga 

att själv ta ansvar för sin utveckling.	  

Forskningsöversiktens slutsatser 
Den ovan refererade forskningen visar hur meningsskapande och föreställningar har stor 

betydelse för hur lärare möter eleverna i det språkutvecklande arbetet, men också i 

förhållande till skolutveckling. Den beskriver också vilka processer en ledare behöver få till 

stånd i mötet med dessa föreställningar, särskilt när det gäller skolutveckling och den egna 

professionen i exempelvis den professionsbaserade skolan. De visar på att också ledaren 

behöver utveckla sin kunskap om lärande och få förståelse för de olika perspektiv man möter i 

en utvecklingsprocess. Denna studie kommer därför att fokusera på den lokala kontexten, 

vilka föreställningar som kan finnas på en skola i förhållande till andraspråksutveckling och 

skolutveckling, hos både ledning och hos lärare. Studien utgår från tanken att varje skola är 

ett komplext system, där olika föreställningar samexisterar och går delvis i varandra, men 

också kan hamna i konflikt med varandra, vilket kommer att underlätta eller försvåra 

processen. Genom att blottlägga detta ”politiska” spel skapas en större förståelse, både hos de 

lärare som är involverade i processen och den rektor som försöker leda den. Målet är 

gemensamt - att alla elever, oavsett modersmål, ska få möjlighet att lyckas i skolan. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionism 
Redan på sextiotalet beskriver Berger och Luckmann (1966) sin ontologiska ståndpunkt kring 

hur vår verklighet i själva verket är en social konstruktion. De menade att vårt medvetande 

alltid riktas mot något, oavsett om vi rör oss i drömmarnas värld eller i en värld vi delar med 

andra, vår vardagsvärld. Vi får våra roller i förhållande till dessa andra, exempelvis som 

kvinna och svensk. Tillsammans med andra skapas mening. Här spelar språket, både det 

talade och skrivna, en viktig roll, men också rutiner som skapas i olika sammanhang. Till 

skillnad från djuren som har sina instinkter, behöver människor strukturera verkligheten, 

skapa en social ordning. Institutionalisering är en process där vanor skapas, exempelvis hur 

handlingar utförs av människor i särskilda institutioner som t.ex. skola eller familjeliv. Dessa 

handlingar kommer att uppfattas som något naturligt och självklart. Kring och mellan 

institutioner formas ”kunskapskroppar” också detta genom att språket och överföring av 

mening och innebörder sker över tid, till stor del genom språket, men också genom ritualer 

och symboler. De roller som människor har i institutionerna bär upp dem, gör dem till vad de 

är.  

 
Individerna skapar alltså sin verklighet, institutionerna och deras legitimeringar; men denna skapade 

verklighet skapar i sin tur individerna. Detta sker genom socialisering, den samhälleliga påverkan genom 

vilken individerna internaliserar sociala normer och kunskap. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 89) 

 

Intressant i den kritik som riktats mot socialkonstruktionismen är motsättningen mellan å ena 

sidan tanken att allt är socialt konstruerat, att det inte finns någon essens som är bestående och 

å andra sidan konstruktion som en ständigt pågående realitet, en konstant företeelse (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, s.105).  
 

I ett postmodernistiskt eller poststrukturalistiskt synsätt är det till skillnad från Berger och 

Luckmanns tankar inte individer som från början ger upphov till sociala konstruktioner och 

verklighetsbilder (Alvesson & Sköldberg, 2008). Där menar man istället att det är diskurser 

eller texter som skapar individerna. Hacking diskuterar i sin filosofiska bok ”Social 

konstruktion av vad?” (2000) hur begreppet socialkonstruktionism använts på ett oreflekterat 

sätt. Han menar att själva begreppet konstruktion står för att det är socialt betingat, att bygga 

en ny helhet av delar. Den motsättning som finns mellan naturvetenskap och 
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samhällsvetenskap menar han beror på att man talar om olika saker. Han skiljer mellan 

interaktiva begrepp och kategorier (exemplet den kvinnliga flyktingen), som kan vara 

medvetna om den kategorisering som sker, och andra begrepp och kategorier som inte är det 

(exemplet kvarkar). Interaktiva kategorier växelverkar med dem som de beskriver.  

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet i detta arbete utgår från tanken att det inte bara är 

språk och text som är centralt för konstruktionen av verkligheten utan också föreställningar 

och tankesätt som blir till och förstärks genom roller (subjektivitet) och i samspel och 

interaktion mellan människor, inom och mellan institutioner. Detta synsätt överensstämmer 

med Hackings (2000, s. 49) beskrivning av konstruktionen av subjektet. 

 
Alla våra handlingar är under en viss beskrivning, och de handlingar som står öppna för oss beror, på rent 

formellt sätt, på de beskrivningar som är tillgängliga för oss. Dessutom existerar kategorier inte bara i 

språkets tomma rymd, utan också i institutioner, sedvänjor och materiell växelverkan med föremål och 

andra människor. 

  

Att lyfta fram vilka olika beskrivningar som finns tillgängliga för oss och hur dessa samspelar 

med varandra är ett av de grundläggande intressena inom den diskursteori som Laclau och 

Mouffe (1985) utvecklat. Den blir därför användbar som teoretisk bakgrund då syftet är att 

studera föreställningar som påverkar en utvecklingsprocess. Diskursteorin beskrivs längre 

fram, men först gör vi ett försök att reda ut hur lärandeteorier kan påverka processen och hur 

de hänger samman med olika sätt att se på kunskap.  

Lärandeteorier 
Synen på undervisning har förändrats genom att nya perspektiv och teorier kring lärande fått 

fäste. I Skolverkets stödmaterial ”Greppa språket” (2012) beskrivs tre undervisningsmönster 

som grundar sig på olika teorier kring lärande. En av dem är den s.k. 

”förmedlingspedagogiken” som bygger på tanken om undervisning som en enkelriktad 

process där kunskap förmedlas från läraren till eleven. Eleven ska förändras och genom i 

första hand positiv förstärkning förväntas eleven utveckla sitt språk och det av läraren 

förutbestämda innehållet i undervisningen. Denna tradition bygger på behavioristiskt 

lärandeperspektiv i enlighet med Skinners teorier. Ett annat lärandeperspektiv är det 

konstruktivistiska som bygger på tanken att individer själva konstruerar sin kunskap. Nya 

mönster och tankesätt skapas hos individen genom mötet med nya sammanhang, s.k. 

ackommodation. Förstärkning av befintliga tankesätt sker genom det som kallas assimilation. 
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Detta perspektiv, som bygger på Piagets tankar, har fått en till följd att en individualiserad 

undervisning blivit vanligare. Ett mönster i klassrumskommunikationen utifrån detta 

perspektiv är dialog mellan lärare och elev/elever. I stora grupper blir varje elevs deltagande 

begränsat. Ett viktigt begrepp då varje elev följer sin egen utvecklingskurva utifrån sin egen 

nivå är förförståelse, där eleven behöver vissa begrepp och erfarenheter för att kunna ta till sig 

undervisningens innehåll. Den tredje lärandeteorin är den sociokulturella eller 

socialkonstruktivistiska som bygger på Vygotskijs tankar. Enligt denna utvecklas språk och 

lärande parallellt i sociala sammanhang. Elever utvecklar olika språkliga repertoarer och 

språk med hjälp av verktyg i olika kontexter och sammanhang. Beroende av tidigare 

erfarenheter kommer eleverna till skolan med olika språkförmågor. Enligt detta perspektiv bör 

undervisningen vara rik på språklig interaktion och olika språkliga aktiviteter för att eleverna 

på så sätt ska utveckla sina tankar, kunskaper och språk. Stöttning hjälper eleverna att ta sig 

från sitt nuläge till nästa möjliga utvecklingszon, där eleven utmanas på en lagom nivå. 

Grundskolans senaste läroplan bygger i stor utsträckning på detta synsätt.  

 

Dahlberg, Moss & Pence (2002) beskriver socialkonstruktionismen ur ett postmodernistiskt 

perspektiv. De menar att skillnaden mellan konstruktivismen och konstruktionismen handlar 

om synen på kunskap. Båda synsättet tar avstamp i barnets eller elevens förförståelse och 

vardag, att barnet är aktivt i sin konstruktion av nya tankemönster. Konstruktivismen står för 

synsättet att kunskap är något som står för sig själv, oberoende av det sociala eller den 

historiska kontexten, att det finns ett ämnesinnehåll som barnet tillägnar sig genom sin 

problemlösande process. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är själva kunskapen 

socialt och historiskt betingad. Författarna menar att barn i det postmoderna samhället som 

präglas av mångtydighet och föränderlighet, behöver konstruera sin egen kunskap för att 

kunna anpassa sig efter nya sammanhang som vi inte vet något om idag.  

 

Dyste (1996) använder begreppet konstruktivism för att beteckna synsättet att kunskapen 

konstrueras av var och en genom att vävas samman med tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Social konstruktivism står för synsättet att det är en grupp snarare än den enskilda individen 

som skapar kunskapen.  

 

Allen (2006) relaterar begreppen inkludering och särskiljning till olika lärandeteorier som och 

olika perspektiv på andraspråksutveckling. Begreppet acquisition handlar om vad eleverna 

ska lära. Språket betraktas som en råvara som man samlar på sig först, en färdighet som 
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verktyg för fortsatt lärande och deltagande i samhället och undervisningen. Participation 

innebär istället att genom delaktighet i samhällets gemenskap tillägna sig språket i sin kontext 

genom att lära och använda språket i ett inkluderat i samhället. Han anknyter till arbeten av 

Pavlenko & Lantolf (2000) och förespråkar ett perspektivbyte från språket som verktyg till 

språk som tillägnande genom att göra, veta och bli.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att konstruktivism och konstruktionism är begrepp 

som ges olika innebörd i olika sammanhang. De kan betraktas som olika sätt att se på 

kunskap, där den förstnämnda handlar om att kunskap uppstår i det sociala sammanhanget 

och kontexten och det senare står för tanken att det finns en objektiv kunskap, som råvara, 

oberoende av denna kontext. Begreppet socialkonstruktivism beskriver hur lärande av denna 

objektiva kunskap går till, genom att barnet gör kunskapen till sin egen i socialt samspel med 

andra. Socialkonstruktionism som begrepp fungerar oberoende av det första ledet ”social”, 

eftersom konstruktionen av verkligheten är central för denna kunskapssyn. En lärandeprocess 

utifrån detta synsätt innebär att kunskapen blir till i barnets förståelse och meningsskapande i 

relation till det sammanhang barnet finns i. Detta har sin motsvarighet i begreppet 

”participation”.  

Diskursteori 
En bärande tanke för detta arbete är att språket och det sätt vi beskriver vår verklighet också 

formar den verksamhet vi arbetar i. Diskursteorin är influerad av poststrukturalismens 

språksyn. Genom att omformulera marxistiska teorier och låta dem smälta samman med idéer 

från diskursanalytiker som Foucault och Derrida utvecklas ett nytt diskursbegrepp av Laclau 

och Mouffe. Nedanstående sammanfattning av diskursteorin bygger på Holmdahl (2011) 

Wreder (2007), Howarth (2007) samt Winther Jörgensen & Phillips (2000) beskrivningar. 

 

Diskursteorin bygger på tankar att diskurser och betydelser ständigt förändras. Diskurs står då 

för att betydelser har fixerats inom ett område.(Winther Jörgensen & Philips, 2000).  ”Varje 

diskurs upprättas som ett försök att dominera diskursivitetens fält, att hejda differensflödet, att 

konstruera ett centrum” (Laclau & Mouffe 1985, s.168) Olika diskurser kämpar mot varandra 

i en diskursiv kamp där varje diskurs innebär ett visst sätt att tala om och uppfatta 

verkligheten.	  Då olika diskurser ständigt är i kontakt med varandra, kan de omöjligt fungera 

som några slutna enheter. I enlighet med den poststrukturella synen på språk menar Laclau 

och Mouffe att ord får sin betydelse genom sin relation till andra ord och begrepp. De tar 
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avstamp i Foucaults arkeologi om diskursiva praktiker och beskriver diskursiva formationer 

som i förhållande till det som finns runtomkring kan uppfattas som en totalitet eller helhet 

(1985, s.106).  

 

Diskurser försöker införa ordning och nödvändighet i ett betydelsefält, medan betydelsens grundläggande 

tillfällighet hindrar denna möjlighet från att förverkligas. Och eftersom diskurser är relationella enheter 

vars identitet är beroende av deras differentiering från andra diskurser, är de själva beroende av och 

sårbara för de betydelser som nödvändigtvis blir uteslutna i varje diskursiv artikulation. 

 

Begreppet signifikant står för tecknens betydelse och diskursteorin gör inte skillnad mellan 

det talade och det skrivna språket. Mening och betydelser förändras och fixeras i sociala 

sammanhang, en diskursiv struktur, genom artikulation. Ett spel pågår mellan olika sätt att 

uppfatta den sociala verkligheten. Det finns mer etablerade verklighetsuppfattningar, t.ex. 

indelningen av kön, medan andra verklighetsuppfattningar mer är i motsättning med varandra. 

Laclau och Mouffe menar i motsats till Foucault, att man inte kan skilja mellan det språkliga 

och beteendemässiga i en social praktik. Båda är delar av en större meningsskapande enhet. 

Genom konkret artikulation sätts begrepp i relation till varandra och betydelsen påverkas. 

Frågor man kan ställa sig inom diskursteori är exempelvis vilken diskurs en konkret 

artikulation bygger på eller hur artikulationen bidrar till att omforma en diskurs genom 

definitionen av de delar som ingår i den.  

 

Howarth (2007) beskriver artikulatorisk praktik som ett sätt att knyta ihop betydelser kring ett 

sammanhållande begrepp, det som Laclau och Mouffe kallar nodalpunkt. Nodalpunkter är 

centrala begrepp kring vilka andra begrepp ordnas och får betydelse. Det beskrivs då som en 

kedja av signifikanter. Winter Jörgensen & Phillips (2000) använder exemplet ”kropp” som 

en nodalpunkt inom medicinsk diskurs. Om ett begrepp kan tillskrivas många betydelser när 

det används i olika diskurser kallas dessa för flytande signifikanter. Det gäller också för 

nodalpunkter. Jag tänker att ”lärande” kan vara både en nodalpunkt i diskurser kring 

skolutveckling och andraspråksutveckling. Konkreta artikulationer, tal, text eller handlingar, 

bidrar till att befästa eller ifrågasätta diskurser genom att de fastställer en betydelse på ett 

bestämt sätt (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Lärares reflektioner kan i denna studie 

betraktas som delar av, eller kanske snarare spår av den artikulation som skapas i en social 

praktik, i detta fall skolan, som bidrar till att forma diskursen eller ifrågasätta den.  
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Eftersom man betraktar diskurser som relationella är de både sårbara för och beroende av de 

betydelser som artikulationen utesluter. Laclau och Mouffe kallar det för det diskursiva yttre. 

Varje diskurs behöver alltså ett diskursivt yttre för sin egen existens. De menar t.o.m. att 

diskursen strävar efter att definiera en negativ identitet, en sorts yttre fiende. På det sättet 

stärks den egna identiteten. Det handlar om att innesluta det som kan ingå och samtidigt 

markera tydlig gräns till det som man vill definiera sig emot (Howarth, 2007).  

 

Ett diskursivt fält kan ses som en avgränsad del eller perspektiv av samhället. Varje diskursivt 

fält överflödas av mening (Howarth, 2007). En diskurs kan aldrig kontrollera ett diskursivt 

fält. Diskursens strävan är att fixera mening. Varje diskursivt fält har sina identiteter och 

struktur. Laclau och Mouffe (2008) använder exemplet jordbävningen. Poststrukturalismens 

perspektiv innebär inte att man förnekar att det hänt men att mening konstrueras socialt. Inom 

olika diskursiva fält kommer mening att konstrueras på olika sätt, till exempel i termer av 

Guds vilja eller som ett naturfenomen. Ett diskursivt fälts specifika diskursiva struktur ger 

också upphov till olika subjektspositioner som man kan identifiera sig med (Howarth, 2007). 

Upplevelsen av identitet har betydelse för den sociala praktiken. Howarth menar att en ständig 

påverkan sker genom att identiteter införlivas eller ställs i motsats till dem som finns inom 

diskursen. Grupper och människor handlar utifrån sina subjektspositioner. Winther Jörgensen 

& Phillips (2000) menar att identiteten utifrån diskursteori innebär att anta en subjektsposition 

i en viss diskursiv struktur och i kedjor av betydelser som formar identiteten, både vad man är 

och vad man inte är. På samma sätt som diskurserna är föränderliga är också identiteten 

föränderlig.  

 
Det är när man … låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt som centrum 

som man får en identitet. Identiteter är något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva 

processer, och därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt.  

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 51) 

 

Det finns en sorts politisk strävan att nå enhet eller dominans för en diskurs (Howarth, 2007). 

Detta projekt kallas inom diskursteorin för hegemoni. Begreppet hegemoni handlar om hur 

projekt syftar till att konstruera och stabilisera meningssystem – hegemoniska formationer. 

Laclau och Mouffe menar att eftersom alla identiteter är tillfälliga och förhandlingsbara kan 

ingen hegemonisk praktik förverkligas inte om det finns en motstående kraft och en instabil 
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gräns emot denna (Howarth, 2007). Ett sätt att förstärka och positionera sig inom en diskurs 

är konstruktionen av antagonism. Denna är en konflikt inom där man måste ta ställning för att 

fullt ut kunna anta sina subjektspositioner, eftersom det ställs motstridiga krav på identiteterna 

(Winter Jörgensen & Philips, 2000). Antagonismer finns alltså där olika diskurser möts och 

står i motsättning till varandra. Laclau har i senare texter hävdat att vårt moderna samhälle 

utsätter diskurser för rubbningar i ett ökande tempo, företeelser som inte kan förutsägas av 

rådande diskursordning, som inte passar in leder till att ordningen och därmed också 

subjektens identiteter upplöses.  

 

Diskursanalysen syftar till att upptäcka de regler och konventioner som under en historisk 

period genererar meningsskapande i en viss kontext (Howarth, 2007). Genom att använda 

diskursteorins begrepp kan föreställningar och existerande tolkningar och strukturer 

problematiseras och dekonstrueras och på så sätt forma en alternativ teoretisk ram kring de 

forskningsfrågor man är intresserad av. I detta fall handlar det om olika diskurser inom det 

diskursiva fältet ”skolutveckling”. I beskrivningen av analysen kommer närmare att beskrivas 

hur begrepp som diskursivt fält, diskurs, hegemoni, signifikant, nodalpunkt, rubbningar samt 

subjektspositioner använts för att behandla empirin.  
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Metodredovisning och urval 

Metod 
Den metod som används i arbetet är diskursanalys i den form som anknyter till diskursteori. 

Metoden utgår från att världen tolkas genom kulturellt betingade raster (Börjesson, 2003). 

Diskursanalysen har inte som mål att få vet hur det egentligen är utan det är diskurser som 

analyseras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Utsagor analyseras utifrån diskursteorins 

begrepp (Howarth, 2007). Då forskaren också påverkas av de diskurser som studeras, 

eftersträvas att koppla bort de egna värderingarna så att inte analysen överskuggas av dessa 

men också genom att också dessa granskas kritiskt med samma teoretiska verktyg. 

Diskursanalysen handlar både om att se självklarheter, det vi tar för givet, men också det som 

inte på samma sätt accepteras som sanningar. . ”genom att söka (tänkbara) konkurrerande 

diskurser, de som definierats ut eller helt enkelt aldrig varit aktuella, kan vi få fatt i gränserna 

för rådande tankestilar.”  (Börjeson, s. 93) 

 

I detta arbete studeras det diskursiva fältet skolutveckling och de diskurser som blir synliga 

genom konkreta artikulationer i vår skola som social praktik och som blir synliga i lärarnas 

utsagor i reflekterande loggar. Howarth (2007) förklarar att: 

 
Diskursteorin börjar med antagandet att alla objekt och handlingar är meningsfulla, och att deras mening 

är en produkt av historiskt specifika meningssystem. Den undersöker alltså hur sociala praktiker 

konstruerar och ifrågasätter de diskurser som konstituerar den sociala verkligheten. ( s. 17) 

 

Kartläggningen av diskurserna sker i förhållande till de teorier som presenterats i bakgrunden 

för att därigenom få syn på föreställningar samt vilka självklarheter eller motsättningar som 

finns kring begrepp och identiteter i förhållande till diskurserna skolutveckling och 

andraspråksutveckling. Arbetet med att definiera diskurserna och bestämma nodalpunkter och 

signifikantkedjor liksom förekomsten av ett diskursivt yttre, fortgår under analysens gång och 

är öppen för nya vinklingar. Tolkningen påverkas av de dialoger som förs med deltagarna allt 

eftersom resultat återförs under processens gång. På detta sätt inspireras arbetet av 

aktionsforskningstraditionen eller en deltagarorienterad forskningsansats.  
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Praxisforskning 
McNiff & Whitehead (2001) beskriver hur ledare kan lära kring det egna ledarskapet genom 

aktionsforskning i organisationer. Det egna tänkandet formas av de situationer och den kultur 

man befinner sig i. Vi befinner oss i ständig förändring av det vi tänker kring och hur vi 

tänker om det. Att leda förändring innebär inte främst att leda förändring av andra utan att lära 

hur du själv kan göra på ett annorlunda sätt.  

 
Rönnerman (2012) beskriver praktikerorienterad aktionsforskning. Aktionen sker genom att 

iscensätta ett handlande och studera och reflektera kring detta för att få insikt och förståelse 

för praktiken som helhet och för sammanhang som denna ingår i. Genom samspelet mellan 

handlandet och förståelsen för densamma skapas en bättre grund för fortsatt agerande. 

Forskningsperspektivet tillför systematik och ny kunskap genereras i mötet med teorier.  

Rönnerman (2012) beskriver hur det i både England och USA finns en sådan tradition kring 

”Teachers as researchers” respektive ”Practitioner Research”, den sistnämnda särskilt inriktad 

mot skolutveckling. I Sverige och Norden förekommer exempel där hela skolor eller enskilda 

lärare engagerar sig i masterprogram i aktionsforskning. En annan vanlig form i Sverige är att 

forskare går in och handleder samtidigt som man forskar. Forskaren har en aktiv roll genom 

att tillföra tolkningar och teorier, men står också för metod och analysinstrument medan 

praktikern, de lärare som ingår i projekten, står för erfarenheterna och det specifika.  

 

Mattsson (2004) menar att aktionsforskningsbegreppet ibland framstår som allt för 

grovhugget och väljer istället att tala om praxisforskning. I denna kan forskaren inta olika 

positioner eller perspektiv. Den dialogorienterade ansatsen syftar mer mot att få till stånd en 

dialog och reflektion än att skapa förändring. Participatory research handlar om en 

deltagarorientering där teorier och vetenskapliga metoder återförs till deltagarna för att inte 

bara skapa ny kunskap utan också bidra till medvetandegörande processer. Praxisforskning, 

practitioner research, syftar till att utveckla både forskarens egna professionella kompetens 

och den organisation man arbetar i. Till skillnad från aktionsforskningen syftar den inte 

primärt till förändringar i praktiken. Mattsson ger exempel på hur man som kritisk 

dialogforskare kan konfrontera deltagarna med alternativa och kritiska perspektiv. Mattsson 

menar att forskaren kan bidra till att begrepp får ett delvis nytt innehåll och att vissa 

nyckelbegrepp kan komma att omvärderas i mötet med praktiken. Man kan alltså betrakta 

vetenskapande som konstruktion.  
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Mattsson (2004, s. 159) beskriver vidare hur forskning och teori kan förhålla sig till 

utveckling och praktik på olika sätt. Detta utmynnar i fyra olika förhållningssätt mellan dessa 

båda. I synliga universitet arbetar forskaren avskilt från praktiken och graden av 

vetenskaplighet är hög. Det dolda universitetet beskriver forsknings- och utvecklingsprojekt, 

det vill säga olika former av planerat samarbete mellan forskare praktiker ofta i projektform. 

Forskaren kan fungera som handledare och den forskningsbaserade kunskapen måste ha 

främja praktiken. Man kan beskriva det som att forskaren flyttat in i utvecklingsfältet och 

styrs av dess intressen. I det osynliga universitetet, även benämnt som barfotaforskning, står 

för det lärande och reflektion som leder till utveckling i vardagen, en sorts levnadsvisdom. 

Här finns varken forskning eller utvecklingsarbete och som kategorier. Praxisforskningen 

ligger mitt emellan dessa beskrivningar och utmärks av ett synligt flöde mellan de båda fälten 

forskning och utvecklingsarbete. En viktig del är kritiken av det etablerade som leder till en 

förändring av det som tas för givet i praktiken. Empiri står för erfarenheterna, teorin för 

kunskapandet och logos står för diskurs, förklaring eller definition (s.161).  

 

Min ansats är snarare att betrakta som praxisforskning än som aktionsforskning. Mina 

frågeställningar handlar om utvecklingsprojektet och empirin hämtas från lärarnas 

reflektioner. Genom att ha en dialogisk och deltagarorienterad ansats skapas ett flöde där 

teorin kan bidra till nya tolkningar och förståelse för den utvecklingsprocess man deltar i. Det 

kritiska perspektivet är i fokus, vilket styr metodvalet. Den förändrade praktiken ligger alltså 

inte i förgrunden för uppsatsen, varför den inte kan betraktas som aktionsforskning. En 

förändrad praktik är däremot fokus för utvecklingsarbetet på skolan. Genom att återföra 

teorier som handlar om utvecklingsarbetet skapas en medvetenhet och reflektion kring min 

egen och lärares gemensamma meningsskapande och på så sätt utvecklas förståelsen för hur 

detta påverkar oss på vägen mot en professionell lärande gemenskap. Diskursteorins verktyg 

används för att skapa distans till den verklighet vi både ingår i och studerar. Teorins begrepp 

hjälper till att få syn på det som alla är överens om, hegemoniska formationer, det som ges 

skiftande betydelser, flytande signifikanter samt hur subjektspositionen som t.ex. lärare får 

olika betydelse i olika diskurser eller diskursiva fält. Komplexiteten kan synliggöras genom 

att söka motsättningar i form av antagonismer och det diskursiva yttre, det som inte ingår i vår 

bild av verkligheten. 
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Beskrivning av skolan 
Den skola som studien handlar om ligger centralt placerad i en medelstor svensk kommun. 

Skolbyggnaden rymmer två skolenheter från förskoleklass till årskurs nio med totalt 450 

elever. I de lägre åldrarna där utvecklingsprojektet genomförs går ca 170 elever från 

förskoleklass till årskurs fem. Där finns också fritidshemsverksamhet med två avdelningar 

och drygt 100 elever, som går på samma skola. Drygt hälften av eleverna har ett annat 

modersmål än svenska. Både nyanlända elever och elever som är födda i Sverige med 

invandrade föräldrar talar totalt femton olika språk. På skolan arbetar trettio personer som 

lärare i skola och fritidshem, som studiehandledare, specialpedagoger, elevresurser och 

skolbibliotekarie. Skolan och fritidshemmet har en rektor, densamma som författaren till 

denna uppsats.  

Beskrivning av utvecklingsprojektet 
Skolans utvecklingsprojekt har inspirerats av Timperleys (2013) tankar. I analys av elevers 

resultat och av den egna undervisningen synliggjordes behovet av att utveckla elevernas 

språk, både skolspråket och det sociala språket. Första året fokuserade några lärare på 

genrepedagogik tillsammans med lärare i de äldre åldrarna och skolans arbetslag hade en 

läsecirkel om ”Läsförståelse”. Parallellt med detta pågick rektors eget lärande kring sitt 

ledarskap i förhållande till utvecklingsprocesserna genom arbetet i masterprogram för 

skolutveckling och skolledarskap. Lärarna har skrivit utvärderingar och loggar som återförts 

till kollegiet för dialog kring den egna utvecklingsprocessen.  

 

Inför kommande läsår engagerades en ”expert” från Nationellt Centrum för Svenska som 

Andraspråk (NCA). Denna gjorde tillsammans med rektor en plan för det fortsatta arbetet, 

som inleddes med ett verksamhetsbesök för att få en snabb bild av nuläget. En 

introduktionsföreläsning innehållande teorier och praktiska övningar anordnades för all 

personal på skolan, både pedagogisk personal i skola och fritidshem samt studiehandledare 

och elevresurser. Totalt har det under detta första år varit tre träffar med NCA och emellan 

dessa tillfällen har lärarna läst litteratur samt gjort aktiviteter i elevgrupperna. Kring båda 

dessa aktiviteter har man diskuterat och reflekterat. Gruppernas reflektioner har samlats in. 

Dessemellan har man också skrivit loggar enskilt, totalt vid fem tillfällen, som rektor samlat 

in anonymt och som handlat om hur man tänker om skolutvecklingsprocessen och arbetet 

med en språkutvecklande undervisning. Dessa loggar utgör det empiriska materialet för denna 

studie. Utdrag ur texterna har återkopplats till personal och i olika utsträckning diskuterats i 
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grupper och i arbetslaget. Individers och gruppers tankar har berikat tolkningarna av texterna. 

En del av dessa tillfällen har ägnats åt att koppla insamlade texter till teorier om 

skolutveckling och andraspråksutveckling. Transparens har eftersträvats och det största 

hindret för denna har nog varit tiden. Ytterligare beskrivning av processen finns i bilaga 2.  

Urval och genomförande 
Empirin består av logganteckningar som gjorts av lärare i skola och fritidshem, 

studiehandledare och elevresurser som arbetar i verksamheten vid totalt fem tillfällen under 

en period av sex månader under tiden för utvecklingsarbetet. Reflektionspunkterna är vida i 

sin karaktär och rör sig kring skolutveckling och den process som pågår. De omformuleras 

något under arbetets gång, för att få en bredare eller tydligare bild av mönster i 

meningsskapande och identiteter (se bilaga 1). Syftet har varit att individuellt reflektera kring 

vår utvecklingsprocess, som en grund för det fortsatta arbetet. En av de fem loggarna skiljer 

sig från de andra och handlar enbart om lärarrollen. Denna står för sig själva och har inte 

kopplats samman med de övriga. Första loggen gjordes 27 oktober och den sista 21 april. Det 

är ett varierande antal som skrivit vid varje tillfälle. För att inte äventyra anonymiteten i 

loggarna har hela tiden funnits möjlighet att avstå från att lämna in sin text. Detta gör att det 

inte finns någon kontroll på hur stort bortfallet är. Totalt har 28 av skolans anställda deltagit 

men antalet loggar varierar mellan dem som bara skrivit en logg till dem som skrivit vid alla 

fyra tillfällen och eventuellt också vid det tillfälle man skrivit om lärarrollen. Detta ger totalt 

70 texter. Efter att jag gjort valet att plocka bort de personer som bara skrivit en gång, då det 

kan röra sig om sådana som tillfälligt varit involverade, återstår 60 texter som skrivits av 18 

deltagare. Detta utgör studiens empiriska underlag. Även jag som rektor har skrivit loggar vid 

fem tillfällen under sex månader, från den 30 september till den 20 mars som också används 

som underlag för detta arbete. Mellan loggtillfällena pågår olika gemensamma aktiviteter, 

både under ledning av en extern resurs från Nationellt Centrum för Andraspråk (Stockholms 

Universitet), återkopplingar och teoretiska perspektiv på den egna processen genom mina 

resultatredovisningar, läsning av litteratur kring språkutvecklande arbetssätt (Gibbons, 2013), 

språkutvecklande aktiviteter i grupperna, samt dialoger i mindre grupp i samband med läsning 

och aktiviteter. Detta beskrivs i bakgrunden samt i bilaga 2.  

 

Under arbetets gång har loggarna lästs av mig och citat har presenterats både genom att läggas 

ut på vårt intranät och i presentationer under processen på t.ex. studiedagar och 

utvecklingsmöten. Det gav en första bild av materialet, som delvis styrt hur frågor formulerats 
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vid nästa tillfälle. Bland annat kom vid andra tillfället en fråga om ledarskapet, då det inte 

varit särskilt synligt vid tidigare loggar. Det fick också till följd att reflektionsfrågan vid ett 

tillfälle istället kopplades till den professionella lärarrollen, vilket blev relevant i förhållande 

till diskursteorin och samspelet mellan subjektspositionen och hur den sociala praktiken 

artikuleras. Som rektor har jag förhållit mig till samma frågor, men också gjort två ytterligare 

reflektioner som mer handlar om processen och min undersökning. Någon reflektion kring 

lärarrollen gjordes inte av mig som rektor.  

 

Analysen skedde genom att materialet lästes igenom flera gånger, för att hitta beskrivningar 

av diskurser och mönster i dessa. Istället för att på förhand definiera centrala begrepp 

ordnades utsagorna i kategorier efter de begrepp som framträdde. Utgångspunkten var att det 

man skriver om är det som vid den aktuella tidpunkten anses relevant för 

utvecklingsprocessen. De föreställningar som framträdde sorterades och jämfördes med 

varandra och med förekommande teorier, i syfte att få syn på det om påverkar diskursen och 

dess yttre gräns.  

Forskningsetiska principer 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra huvudkrav för all 

forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom muntlig information kontinuerligt och inför varje insamling av text utifall att någon 

inte varit med tidigare. Alla anställda känner till att insamlingen ska användas i denna 

masteruppsats. Samtidigt med insamlandet informeras att inlämningen är frivillig varje gång. 

Texterna lämnas till mig i bunt efter att de skrivits. Syftet med texterna är att användas i 

uppsatsen samt som ett underlag för det utvecklingsarbete som studeras. I och med att 

inlämningen är frivillig är också kravet på samtycke uppfyllt. Möjligheten att avbryta sin 

medverkan finns därmed också. De texter som tidigare skrivits delas ut varje gång, för att 

varje individ om man vill ska kunna betrakta sin tidigare text och justera eller bygga vidare på 

denna. I princip kan man vid detta tillfälle behålla texterna och inte lämna dem vid 

insamlandet, varigenom de ”försvinner” som empiri. Anonymiteten garanteras på individnivå, 

genom att de som deltar skriver samtidigt och själva märker sin text med samma bokstav som 

tidigare texter.  Dessa har i resultatredovisningen ersatts med fingerade namn utan någon 

koppling till de anställda som finns på skolan. Däremot framgår det vilken skola som avses 

om man känner till min arbetsplats under tiden som uppsatsen skrivs. Arbetsplatsens namn 
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eller geografiska placering framgår inte av texten. Eftersom min roll som rektor gör att det 

finns ett beroendeförhållande mellan deltagarna och författaren är tydligheten stor när det 

gäller frivilligheten att delta. Som ansvarig för insamlingen har också betonats att 

redovisningen av resultatet kan uppfattas som mindre smickrande för individer eller grupp. 

Eftersom det är en dialog- och deltagarorienterad forskningsansats, redovisas resultaten 

efterhand som de analyseras. I samband med att nya texter produceras kan den som vill ta ett 

exemplar av aktuell sammanställning av citat. Den slutgiltiga texten samt den pilotstudie som 

gjorts är tillgänglig för alla berörda.  

Vetenskapligt förhållningssätt 
Mattsson (2004) har formulerat tolv kriterier som man kan förhålla sig till när det gäller 

kraven på vetenskaplighet i praxisforskning. Det första kriteriet är att forskningen ska vara 

intresseväckande. Tanken med denna studie är ju att bygga kompetensen på skolan för att 

möta utmaningar i undervisningen. Lärande gemenskaper ligger i tidens anda. Genom valet av 

metod hoppas jag att studien lever upp till det andra kriteriet, kritisk hållning. Att väva 

samman teori och praktik vävs, som utgör det tredje kriteriet sker genom att det egna lärandet 

i organisationen studeras och kopplas till vetenskapliga begrepp. Ett fjärde kriterium är 

empowerment. Det är en viktig balansgång att inte objektifiera dem som ingår, utan att det blir 

en studie som tillför värde till vårt gemensamma arbete. Det är inte jag som forskare eller 

rektor som ska äga resultatet, utan vi tillsammans. Välfärd är ett femte kriterium som handlar 

om att upprätthålla en demokratisk validitet. Texterna är ju lärarnas egna och de har hela tiden 

möjlighet att justera dem utefter resans gång. Genom att använda lärarnas egna reflektioner 

och att presentera mina egna tankar på ett likvärdigt sätt hoppas jag att lev upp till det sjätte 

kriteriet som är kravet på autentisk erfarenhet. Samtidigt är det min tolkning och analys som 

blir avgörande för resultatet. Som i all kvalitativ forskning går det inte att helt bortse från mitt 

eget perspektiv. Behovet av reflektion, som är det sjunde kriteriet, ligger i själva metoden. Det 

som skrivs i loggarna är reflektioner både kring processen men vid några tillfällen sker det i 

samband med att sammanställningar av resultat presenterats samt teoretiserats. 

Integritetskriteriet, som är det åttonde kriteriet, har jag försökt vara extra noggrann med, just 

med tanke på att det finns en beroendeställning mellan mig som rektor och de lärare som 

deltar. Det har medfört en hel del arbete både för mig och för dem, genom särskilda system 

och inlämningsrutiner. Det har också fått till följd att jag inte kan redovisa bortfallet, då jag 

inte räknat hur många som funnits i rummet och därefter räknat hur många loggar som 

lämnats in.  
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När det gäller det nionde kriteriet lutar jag mig mot det Howarth (2007) formulerat kring 

värdet av studier utifrån ett diskursteoretiskt angreppssätt.  

 
I den meningen är det yttersta kriteriet för bedömning om det diskursiva angreppssättet är adekvat eller ej 

pragmatiskt; det handlar helt enkelt om i vad mån det skapar förutsättningar för nya och meningsfulla 

tolkningar av de sociala och politiska fenomen som det undersöker. (s.148). 

 

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av ordning och struktur i dokumentation och 

redovisning av resultat, vilket analysförfarandet i denna studie bidrar till. I samma skrift lyfts 

innovation och nyskapande som kvalitetsaspekt, vilket överensstämmer med tanken om att 

skapa förutsättningar för nya meningsfulla tolkningar. 

 

En strävan har hela tiden varit att leva upp till ett kommunikativt förhållningssätt, som är 

Mattssons tionde kriterie. Svårigheten under projektet har varit att få tid både för 

utvecklingsprocessen, loggskrivande, återkoppling och dialog. Samtidigt menar jag att 

loggskrivandet blir en del av kommunikationen. Jag har också försökt att i mina egna loggar 

få med de reaktioner och tankar som väckts av medarbetarna. Trovärdigheten, som är det elfte 

kriteriet är en utmaning. Det finns som ovan nämnts en risk att jag i min analys förvränger det 

som kommer fram i loggarna. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt tankesätt kan själva 

forskningsarbetet betraktas som social konstruktion. De tankesätt och referensramar som jag 

själv bär på påverkar då vad man upptäcker. Även själva presentationen kan i sin språkliga 

form ses som en social konstruktion. (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 101). Trovärdigheten 

får därför betraktas i förhållande till den metod som valts och hur dess begrepp används i 

enlighet med diskursteorins principer. Att i någon mån få till stånd en förändrad praxis, det 

tolfte kriteriet, är en absolut ambition, och då är det inte minst det egna ledarskapet som 

avses, men förhoppningsvis också förutsättningarna för kollegialt lärande, genom en ökad 

gemensam förståelse för processens komplexitet.  

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver i sina forskningsetiska råd att tillämpad forskning på olika 

sätt kan bidra till individers och till samhällets utveckling när det gäller kunskaper som 

tillämpas praktiskt vid exempelvis förändring av organisationer och 

kommunikationsstrategier. Ett annat syfte kan vara att främja det kritiska tänkandet och 

samhällsdebatten. Man behöver inte alltid i förväg veta vart forskningen leder oss. 
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Människan vill inse sammanhang och kunna förklara och förstå. Detta gäller även sådant där vi inte direkt frågar 

efter användning eller en tillämpning. Ofta motiveras grundforskning på det viset. (Vetenskapsrådet 2011, s. 29) 

Analysarbete 
Inför resultatanalysen renskrevs alla loggar och skrevs ut i flera exemplar. En första 

genomläsning gjordes för att få en uppfattning om helheten, mönster och riktning.  

En första bild var att omfånget varierade. Rektors loggar var betydligt längre än övrigas. De 

kortaste var bara 26 ord (130 tecken) medan de längsta lärarloggarna var drygt 130 ord (600 

tecken). Då texterna i allmänhet var väldigt korta, ofta mer i form av svar än som 

reflekterande texter, så blir de citat om plockas ut också korta, vilket gör att de kan se ut som 

de plockats ur sitt sammanhang. Citaten försågs med fingerade namn. Texterna har sorterats 

för att kunna se variationer av olika diskurser i materialet och de signifikanter som träder fram 

som undersökningens centrala begrepp, men även signifikanter som inte blivit så 

framträdande eller helt saknas. En av flera metoder att hitta dessa var att skapa wordle-

dokument (se bilaga 3), där de vanligaste begreppen träder fram och dominerar bilden, medan 

mindre vanliga genom ett mindre typsnitt hamnar i bakgrunden.  

 

Analysen syftade till att undersöka hur olika diskurser i de två diskursiva fälten 

”skolutveckling” och ”språkundervisning” blev synliga i lärarnas loggar genom att betrakta 

loggarna som konkret artikulation. Denna artikulation knyts sedan samma både med de 

diskurser de synliggör och med subjektspositionen ”lärarrollen”. I analysen studerades 

särskilda begrepp, för att hitta mer fasta betydelser, det som tas för givet, men också begrepp 

med mer flytande betydelser, så kallade flytande signifikanter. Antagonismer, motstridiga 

diskurser, betydelser och förväntningar eftersöks genom att jämföra lärarnas beskrivningar 

med varandra och med rektors.  

Diskursteorins begrepp i analysen 
Min strävan har varit att finna spår av olika diskurser inom de två diskursiva fälten 

”skolutveckling” och ”andraspråksutveckling” för att se hur olika begrepp får olika betydelse 

och värde – signifikant - i olika diskurser inom respektive fält. Genom artikulation i skolans 

som praktik, här synligt genom lärarnas loggar, fixeras betydelser eller ges olika innebörder, 

flytande signifikanter. I den artikulatoriska praktiken som skolan utgör och som vår skola är 

en del av, får i arbetet begreppet ”lärande” utgöra en nodalpunkt kring vilken andra begrepp 

får sin betydelse. De bildar en kedja av signifikanter eller får skiftande betydelser som 



	   40	  

flytande signifikanter. Begreppens plats i signifikantkedjan förändras beroende på om de 

uppträder i diskurser kring skolutveckling eller andraspråksutveckling och då i både fallen 

kring nodalpunkten ”lärande”. Att just detta begrepp blir centralt har sin grund i dess centrala 

position i de både diskursiva fälten skolutveckling och andraspråksutveckling, som valts ut 

för studien. En strävan i analysen har varit att hitta det diskursiva yttre, det som inte ingår i 

dominerande diskurser. I analysen har jag utgått från att samtliga lärare skriver utifrån 

subjektspositionen ”lärare” och deras utsagor betraktas utifrån denna roll som också ingår i en 

eller kanske olika diskurser. Ytterligare en subjektsposition är rektor som i detta fall också är 

forskaren, den som ska tolka utsagorna. Hegemonier eftersöks, i detta fall föreställningar 

kring skolutveckling och andraspråksutveckling, samt de områden och begrepp, som det råder 

strid kring, s.k. antagonismer, utifrån olika subjektspositioner, diskurser eller mellan 

diskursiva fält.  
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Resultat 
Resultatredovisning och analys bildar en helhet genom användningen av diskursteorins 

begrepp. Först analyseras de diskursiva fälten skolutveckling och andraspråksutveckling. 

Därefter följer en analys av signifikanten och tillika nodalpunkten lärande. Efter dessa 

inledande analyser fokuseras subjektspositionen som lärare under egen rubrik. Därefter lyfts 

begreppet olikhet utifrån dess olika innebörd och i den form det förekommer som signifikant i 

de olika diskursiva fälten. Därpå lyfts även begreppen vetenskap respektive trygghet som 

signifikanter i förhållande till fälten. Figuren nedan ger en överblick över analysens olika 

delar:	   

  

 

Två diskursiva fält  
Inledningsvis redovisas artikulationer kring de två olika diskursiva fälten skolutveckling 

respektive språkutveckling, för att få syn på de innebörder som ges åt begreppen. Flera olika 

citat har valts ut för att visa på bredden i beskrivningarna. Redovisningen inleds med utdrag 

ur lärarnas loggar tillsammans med förtydliganden av dessa. Därefter presenteras en 

sammanfattning av de mönster som blivit synliga i analysen av respektive fält. 

Skolutvecklingens diskursiva fält 
Gemensamt för artikulationen är att de alla ser skolutveckling som något självklart, en total 

avsaknad av ifrågasättande av skolutvecklingens varande. Hegemoni råder kring detta. 

Nedanstående citat får exemplifiera de olika perspektiv på skolutveckling som lärare och 

rektor ger uttryck för.	  

Skolutveckling	   Andraspråks-‐
utveckling	  

Lärande	  

	  
Läraren	  

Olikhet	  

Trygghet	  

Vetenskap	  
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Skolan behöver självklart utvecklas eftersom samhället förändras. Behövs nya förmågor och färdigheter i 

dagens samhälle mot när vi pedagoger och också föräldrarna gick i skolan. Behövs tid och input med 

kollegor att diskutera detta. (Inger 1) 

 
Att utveckla och utvecklas är spännande! Att hitta nya vägar och prova nytt. Gärna tillsammans med 

andra, tillsammans med barnen. (Nina 1) 

 

För mig handlar skolutveckling om att förändra. Förändring kommer sig av situationer, händelser, 

direktiv, missnöje osv. Något är inte till belåtenhet för någon/något. Då behöver man tänka själv, delge 

sina tankar med andra och därmed få nya tankar. Man stöts och blöts. Går ur sin trygghetszon, 

bekvämlighetszon och ut på lite okänd, obekväm mark. Man måste pröva nytt och fundera över hur det 

blir. (Håkan 1) 

 

Jag har en bild av att utveckling är att ta sig från ett nuläge, som är olika om man ser till varje person eller 

till skolan som helhet. För att skolan som helhet ska ta sig närmare målet är varje persons steg viktigt, 

men genom att vi gör det tillsammans påverkar vi hela tiden varandras väg. (Rektor Lisa) 

 

Inger ser skolutveckling som något nödvändigt, till följd av samhällets utveckling. Nina ser 

skolutvecklingen som ett spännande och ett gemensamt projekt att genomföra tillsammans. 

Håkan beskriver skolutvecklingen som ett förändringsarbete som handlar om att får nya och 

bättre tankar. Det handlar om att förändra lärares tänkande, inte bara genom policys utan 

också genom att komma åt hur de tänker kring uppdraget. Rektor Lisas tankar handlar också 

om att förändra tänkandet, men fokuserar mer på strategier för att lyckas med detta lärande. 

Här är fokus på vad som fungerar och på organisationens utveckling.  

 

Det finns inga tecken på positionering, utan olika föreställningar kring skolutveckling 

fungerar sida vid sida och gränsen mellan dem är flytande. Drivkraften för förändring verkar 

upplevas komma från behov i den egna verksamheten, ett ”bottom-up”-perspektiv, även om 

Håkan också uttrycker att det kan vara direktiv uppifrån som initierar 

skolutvecklingsprocessen. Däremot kan man i några citat se markeringar mot ett diskursivt 

yttre.  

 
Jag ser det som något positivt som för arbetet framåt. Det viktiga är att veta varför man gör det och att få 

möjligheter till att göra det. Det är lätt att fastna i det som man alltid har gjort. (Karin 1) 
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Det man har fokus på kan man utveckla och förändra. Det måste dock finnas en öppenhet för att vilja 

prova på nytt. (Monika 1) 

 

Både Karin och Monika uttrycker en oro för att fastna i det gamla eller att det kan finns en 

motvilja mot förändring och utveckling. Båda citaten visar också att detta motstånd finns även 

hos oss själva, att vana eller brist på öppenhet och vilja är motstående krafter att förhålla sig 

till. Detta blir mer synligt hos Ewa när hon reflekterar kring vad som kan utgöra hinder, då 

projektet pågått en tid. 

 
Organisationen och lärarnas motvilja för utvecklingen. T.ex. så har jag gjort i alla mina år. Så tänker jag 

fortsätta. (Ewa 4) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en hegemonisk gemensam artikulation 

kring skolutveckling som något positivt. Trots detta finns en tydlig markering mot ett 

diskursivt yttre, att inte vilja utveckla skolan och innebörden i begreppet skolutveckling är 

mångtydigt.  

Andraspråksutvecklingens diskursiva fält 
Hegemoni tycks också råda kring nödvändigheten att arbeta med elevernas språkutveckling. 

Citaten visar ändå ganska stor variation när det gäller föreställningar kring språkutvecklande 

undervisning. 
 

Viktigt att skapa en ökad medvetenhet om språkets betydelse i barns och elevers lärande. Språket är 

grunden för alla inlärning – viktigt att jag som pedagog inser det. (Zarah 4) 

 

Flera lärare, bland annat Zarah, uttrycker hur viktigt det är med språket och vikten av att 

arbeta med en språkutvecklande undervisning. Språket ses som grunden för annan inlärning. 

Det råder hegemoni kring uppdraget att utveckla denna del av undervisningen.  

 
Jag tycker att det är bra att vi lägger fokus på språket och med gemensamma krafter försöker förändra 

(utveckla) dagens situation. Det är inte bara eleverna som behöver utveckla sitt språk utan vi lärare också. 

Vi måste gå ut från våra boxar och fundera över vår undervisning och förändra den. Om vi ser att våra 

nuvarande metoder och strategier inte fungerar så är det dags att pröva nya. Jag tycker det är bra att vi får 

nya idéer som vi kan testa med eleverna och utvärdera dem. Samt att vi lärarna delger med varandra våra 

beprövade uppgifter. Vi ska utvecklas tillsammans och ha likadan syn på språket samt vara motiverade att 

vilja förändra och utveckla språket både hos oss och hos eleverna. (Ewa 4) 
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Ewa lyfter i slutet av citatet också vikten av att också lärarna utvecklar sitt språk. Karin tar 

upp elevernas modersmål som en resurs att lyfta fram. Att vi ska använda alla språk vi har 

tillgång till i skolan. 

 
Att man hela tiden har språket med i tankarna, både på lektioner, raster, i matsalen mm. Använda alla 

språk vi har tillgång till i skolan. (Karin 2) 

 

Att det rör sig om majoritetsspråket verkar annars underförstått i flera uttryck. Språket 

betraktas som en råvara eller ett innehåll som först lärs för att sedan komma till användning. 

 
Jag tänker att barnen behöver hjälp att använda ett bättre funktionellt språkbruk då det används väldigt 

mycket fula ord! Vi behöver jobba mer med konflikthantering för att få trygga elever. Vi behöver ha en 

dialog med eleverna om ordens betydelse. Det känns också som eleverna har ett dåligt ordförråd. Vi 

behöver stärka dem och uppmuntra dem att ändra sitt ordval. (Pernilla 3) 

 
Mindre elevgrupper, material som stärker språket. Att alla tänker språk i alla ämnen!! Arbeta med 

begrepp. Samarbete med modersmålslärare. Intensivkurs för nyanlända. (Britt 1) 

 

Britt ger också uttryck för behovet av mindre grupper, särskilda material och metoder samt 

stöd av modersmålslärare i kombination med intensivkurser (underförstått i svenska) för 

nyanlända elever. Nina ger å andra sidan uttryck för en syn på andraspråksutveckling som 

bygger på att eleverna kommer till tals och blir delaktiga genom att uttrycka sina åsikter och 

kunskaper. 

 
Att tänka språk hela tiden. Att alla som arbetar är medvetna om språket. Att använda sig av mycket 

litteratur, att samtala och diskutera. Låta barnen komma till tals. Visa på att barnens åsikter och kunskaper 

är viktiga. (Nina 1) 
 

Monika betonar det sociala sammanhanget. 

 
Barn/elever lär sig av varandra. Vi lärare har uppgiften att skapa/ge språkutvecklande uppgifter. Lärare 

och lednings uppgift är att möjliggöra språkutvecklande miljöer. (Monika 2) 

 

Olika språk i olika kontext, vardagsspråk och skolspråk, blir synliga då Monika ger uttryck 

för att eleverna utvecklar olika språkliga kompetenser i olika sammanhang.  
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Barn lära sig av barn. På fritids lär sig ett språk och inom skolan skolspråket. (Monika 2) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det råder stor samstämmighet om vikten av att 

utveckla arbetssättet så att det blir mer språkutvecklande. Samtidigt finns olika föreställningar 

om hur detta går till, beroende på om man ser språket som en råvara eller som något som 

skapas när det kommer till användning i ett socialt sammanhang. Det finns också olika 

föreställningar om vilket språk det handlar om, om det är majoritetsspråket som avses eller 

om det omfattar alla elevens olika språk. Inom det diskursiva fältet finns olika och motstridiga 

diskurser kring andraspråksutveckling sida vid sida, utan att det för den sakens skull går att 

ana någon konflikt eller strid mellan synsätten.  

Lärande som gemensam nodalpunkt  
Centralt i både skolutvecklingsfältet och andraspråksutvecklingsfältet är begreppet lärande, i 

det första med fokus på lärarnas lärande och i det andra kring elevernas lärande.  Nedan 

beskrivs hur olika föreställningar och tankemönster kring hur lärande ges uttryck i deltagarnas 

loggar och hur dessa kan kopplas till diskurser kring lärande. 

Lärande i skolutvecklingsfältet 
Att själv lära som lärare är ju en del av att utveckla skolan, något som lyftes i stor enighet i 

förhållande till skolutveckling. Däremot kan man i lärarnas loggar se olika föreställningar 

kring hur detta lärande går till. Citaten visar hur olika lärandeteorier kommer till uttryck i 

förhållande till lärarnas eget lärande.  

 
Jag tänker också att där jag iaf själv lär mig och utvecklas bäst är när jag tittar på mina egna 

lektioner/resultat. När jag kritiskt granskar vad jag själv gör och sedan förstås försöker ändra i det. Jag 

tänker också att det inte är de stora gruppdiskussionerna som ändrar mitt sätt att arbeta, även om det kan 

ge inspiration, utan diskussionen med någon nära kollega. (Diana 1) 

 

När Diana beskriver sitt eget lärande finns tankemönster som liknar det konstruktivistiska 

lärandeperspektivet. Genom att själv reflektera över sina lektioner ändrar hon sättet att tänka 

kring det hon gör. I samtal med någon nära kollega kan hon utmanas i tanken och därmed 

förändras, s.k. ackommodation. Nina ger uttryck för ett liknande synsätt där även bekräftelse, 

s.k. assimilation beskrivs. 

 
Våra träffar med handledaren är intressanta varje gång. Jag får kött på benen, nya idéer och även bekräftelse på 

en del jag redan vet. (Nina 4) 
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Vid ett annat tillfälle lyfter Diana det kollegiala lärandet, att lära tillsammans med andra 

lärare. Här verkar det sociala sammanhanget ha större betydelse, genom att man påverkar 

varandra att förändra undervisningen.  
 

Vi behöver mer av det kollegiala lärandet. Vi måste ta mer av det vi läser/lär oss/vet hjälper och använda 

oss av det. Mycket stannar vid tankar och enstaka försök och sen blir det gamla vanliga hjulspår. (Diana 

3) 

 

Pernilla har en önskan att som lärare få ta del av gemensamma lärande aktiviteter som lärare, 

forum där lärare gemensamt utarbetar övningar.  

 
Ordna mötesforum där vi konkret kan utarbeta övningar m.m. som vi direkt kan använda i undervisningen. 

(Pernilla 2) 

 

Det förmedlingspedagogiska perspektivet på skolutveckling skulle kunna vara att ta del av en 

föreläsning, vilket inte nämns av någon lärare i loggarna. Det närmaste är Karins tankar om 

fortbildning. Samtidigt betonar hon vikten av att diskutera forskning och undervisning med 

kollegorna, att lära i samspel med andra.  

 
Genom fortbildning. Att ge oss tid att diskutera både forskning och hur vi gör i resp. klassrum. (Karin 2) 

 

Tyngdpunkten i synen på lärarnas eget lärande verkar främst grundas på konstruktivistiska 

och socialkonstruktivistiska teorier. Föreställningarna kring den kunskap som lärarna ska 

utveckla själva eller tillsammans med varandra verkar utgå från att det finns ett innehåll eller 

en kunskapsmassa som vi tar del av genom att göra det till vårt eget. Följande citat ger en 

annan bild.  

 
Våga ifrågasätta på ett konstruktivt sätt, ex. få ett dilemma som uppstår i vardagen, diskutera och få olika 

lösningar. (Lisbeth 3) 

 

Lisbeth uttrycker i det sista citatet ett socialkonstruktionistiskt synsätt som går att koppla både 

till lärares och elevers lärande, oklart vilket som avses.  

Lärande i andraspråksutvecklingsfältet 

När lärarna beskriver elevernas lärande och de språkutvecklande aktiviteter som man vill få 

till stånd kan man se liknande mönster kring synen på lärande som ovan när det handlade om 
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lärarens eget lärande. Följande citat är ett exempel på detta. 

 
Vi behöver ha en dialog med eleverna om ordens betydelse. Det känns också som eleverna har ett dåligt 

ordförråd. Vi behöver stärka dem och uppmuntra dem att ändra sitt ordval. (Pernilla 3) 

 

En konstruktivistisk lärandesyn, där eleverna kommer till tals och läraren lyssnar till dem 

uttrycks av Pernilla, där en ny förståelse för ordens betydelse ska skapas. Det verkar som det 

är eleverna som ska lära i första hand. Det finns ett förutbestämt innehåll, ett språk som 

eleverna ska tillägna sig.  

 

Monika funderar på hur man kan planera talutrymmet så att så många som möjligt blir 

delaktiga i diskussioner och samtal medan Gerd tänker kring uppgifter som gör att eleverna 

också lyssnar till varandras röster. Båda verkar vara på väg mot en undervisning som bygger 

mer på elevernas språkliga aktivitet i samspel med varandra. 

 
Att jag som lärare planerar talutrymmet kring lektioner så så många som möjligt kan bli delaktiga i 

diskussioner, samtal och annat. (Monika 3) 
 

Bra tips på att verkligen sätta igång med övningar i grupp. Samtal och dialog under klar struktur (Gerd 3) 

 

Även rektor Lisa uttrycker tankar på hur olika lärares röster ska höras och risken att den egna 

rösten, i detta fall rektors, tar över. Johanna funderar också på sin egen röst och vill utveckla 

elevernas kommunikation med varandra. Att använda sitt språk, elevernas taltid, utifrån 

tankar om vikten av språklig interaktion och aktivitet överensstämmer i hög grad med de 

tankar som finns i sociala lärandeteorier.  
 

Att ha ett öppet klimat är också en utmaning, för det är lätt att någon får eller tar mer utrymme. Den 

största risken är nog att det är jag som gör det, ev. utifrån en felaktig tolkning av vad som är. (Rektor 

Lisa) 

 

Utveckla elevernas kommunikation med varandra. Fokus på taltid. Vem pratar? Pratar jag? Pratar han 

eller pratar hon. (Johanna 3) 

 

Diana använder begreppet scaffolding/stöttning som direkt går att koppla till Vygotskijs 

teorier om hur elever kan ta sig till nästa proximala utvecklingszon. 
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Det jag ändå fått med mig mest är en stärkt tro (som redan var stark) på scaffolding. Hur otroligt viktigt 

det är att vi ger eleverna strategier och metoder som hjälper dem vidare. (Diana 3) 

Sammanfattning av nodalpunkten lärande 
De beskrivningar av lärande som blir synliga i lärares och rektors loggar visar en stor 

variation, vilket pekar på att ”lärande” kan ses som en flytande signifikant. Kunskap betraktas 

i båda exemplen oftare som ett innehåll som elever och lärare ska ta till sig än som något som 

konstrueras i det sociala sammanhanget. Dialogen lyfts men det verkar som det oftast är 

eleverna som lär av de vuxna. Exempel finns då elevernas eller lärarnas dialog med varandra 

är i centrum. Beskrivningarna verkar i första hand vara de som bygger på konstruktivistiska 

och socialkonstruktivistiska lärandeteorier, men några beskrivningar ger mer intryck av 

kunskapande som social konstruktion. De rör sig från tankar kring dialog i klassrummet eller 

kollegiet där läraren eller rektor ger plats åt olika röster mot lärande dialog och språkliga 

aktiviteter som inbegriper samtliga elever eller lärare.  

Subjektspositionen som lärare 
Utifrån dessa tankar kring skolutveckling, språkutveckling och lärande blir nästa steg i 

analysen att studera subjektspositionen som lärare. Hur beskriver lärarna själva sin roll? Vilka 

positioneringar gör man i förhållande till uppdraget? Jag utgår här från den logg som skrivits 

kring yrkesrollen i slutet av datainsamlingen. Dessa beskrivningar saknar koppling till de 

fingerade namn som finns i övriga citat. De har i redovisningen kopplats till Hargreaves 

(2000) olika diskurser kring lärarprofessionen i förhållande till synen på skolan och 

skolutveckling, men kan också läsas utan denna som bakgrund De visar en ganska stor 

enhetlighet i synen på lärarrollen.  

 
Som professionell lärare behöver jag ha både ämneskompetens och kompetens i metodik, 

personkännedom. Uppdraget bygger mycket på relationer man skapar personal – personal, lärare – elev, 

lärare – förälder. Som ledare i klassrummet är jag ansvarig för en grundtrygghet. Det är upp till mig som 

lärare att avgöra när tillräcklig trygghet finns för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven att utvecklas.  

 

Ordningsdiskursen från den för-professionella eran är synlig i flera lärares beskrivningar av 

yrkesrollen, vilket får illustreras av ovanstående citat. Läraren har ansvar för goda relationer 

och att etablera trygghet i gruppen. Lärarens uppdrag är till stor del att hålla ordning i klassen.  
 

Det som är viktigt för mig i min lärarroll är att se varje elev, se dess behov och stötta upp så långt det går. 

Jag arbetar hela tiden på att vara tydlig i min undervisning och vara tydlig med syftet och målet med 
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uppgifterna som jag ger till eleven. Målet i det stora hela är att har eleven fått grunden, känner sig eleven 

trygghet att ta steg framåt och förhoppningsvis utmana sig att alltid ta den enkla vägen till sitt resultat.  

 

Spår från den autonoma professionella perioden handlar om hur man som lärare själv måste 

hitta den optimala vägen att utveckla eleverna mot målen. Att utveckla skolan är här varje 

lärares individuella uppdrag. Detta syns i flera texter vilket exemplifieras av det andra citatet 

ovan. Någon bild av kollegial professionalism syns inte i något av citaten, utan enbart i citat 

som enskilda lärare gjort i loggarna om utvecklingsarbetet. Det pekar på att detta inte är något 

som kopplas till den egna synen på lärarrollen, utan som blir aktuellt först i förhållande till det 

gemensamma utvecklingsarbetet. Detta har beskrivits ovan under rubriken lärande i 

skolutvecklingsfältet. Det finns alltså en avsaknad av det kollektiva perspektivet när man som 

lärare beskriver sin professionella yrkesroll.  
 

Nummer 1 för mig är eleverna och deras föräldrar. Det handlar om att hitta fram till eleverna, var och en, 

för att ge dem chansen att lyckas! Att hitta fram till eleverna, innebär för mig att även hitta fram till 

föräldrarna.  

 

Detta tredje citat får utgöra exempel på hur några lärare lyfter nödvändigheten att öppna sig 

för omvärlden och möte föräldrars och elevers förväntningar. Samtidigt saknas här bilder av 

lärarna i skolan som professionell gemenskap. Tydlighet och att nå fram till varje elev hamnar 

i förgrunden medan det gemensamma lärandet och reflektionen inte artikuleras i de 

reflektioner lärarna gör kring den egna lärarrollen.  

Signifikanter kopplade till lärande  
För att koppla samman de diskursiva fälten skolutveckling och andraspråksutveckling i 

relation till den läranderoll som beskrivits ovan följer några signifikanter som hänger samman 

med nodalpunkten lärande och beskrivs på delvis olika sätt beroende på om man befinner sig i 

det diskursiva fältet skolutveckling eller andraspråksutveckling.  

Olikhet i skolutvecklingsfältet 
Jag börjar med begreppet olikhet, för att beteckna engelska språkets bredare begrepp 

”diversity”. Här följer en beskrivningar av olikhet när det gäller lärares gemensamma lärande, 

det som hör hemma i skolutvecklingsfältet. Citaten kommer från loggar i samband med 

skolutvecklingsprojektet. Lisbeths citat visar den ambivalenta inställning som finns till 

olikheter i kollegiet. 
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Vi, personal, har alla olika värderingar, erfarenheter och kunskaper med oss in i arbetslivet. Det är både 

ett hinder och en tillgång. Därför är det så utvecklande och komplext att arbeta med både unga och gamla 

människor. Människor = både elever och personal. (Lisbeth 1) 

 

Anita kan se att olikheterna är en tillgång, men saknar redskap så att man ändå kan arbeta mot 

samma mål. 
 

Det som hindrar oss är framför allt att vi är så många olika individer som ser på saker på många olika sätt. 

Detta kan också bli en tillgång men då måste vi först få verktyg för att se våra olikheter och sen få 

möjlighet att jobba mot samma mål. (Anita 1) 

 

Rektor Lisa ser möjligheter med olikheterna och efterfrågar en kritisk röst som är konstruktiv 

för gruppen. 
 

Ett gemensamt fokus, positivt tänkande hos en majoritet smittar på de andra. Att få en öppenhet och 

kritisk röst som blir konstruktiv för gruppen. (Rektor Lisa 1) 

 

Det verkar som olikhet bland lärarna är en utmaning för både lärarna själva och för rektorn i 

det gemensamma lärandet på skolan.  

Olikhet i andraspråksutvecklingsfältet 

I förhållande till undervisningen och tankarna kring elevernas lärande får olikheter delvis ett 

annat värde och tillskrivs andra betydelser än när det gäller lärarnas lärande. Här beskrivs det 

inte på samma sätt som ett problem.  
 

Det som är viktigt för mig i min lärarroll är att se varje elev, se dess behov och stötta upp så långt det går. 

(Lärare om yrkesrollen) 

 

Tänker också på hur olika språkgrupper skiljer sig åt i resultat, att det inte bara är elevernas språk, 

erfarenhet som har betydelse utan också det sociala. Hur umgås barn och vuxna i olika hem och hur 

skiljer det sig i t.ex. olika språkgrupper på skolan. (Rektor Lisa 2) 

 

Jag tycker att en skola där det redan finns många språk främjar utvecklingen. Det gäller att ta tillvara på 

det som finns på skolan. (Karin 1) 
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Både det inledande lärarcitatet och rektor Lisas beskrivning framställer elevernas olikhet som 

något naturligt i förhållande till arbetet på skolan. Karins citat får utgöra exempel på synsättet 

att olikheterna bidrar positivt till utveckling och elevernas lärande.  

 

Olikhet verkar ha en nära koppling till lärande i de båda diskursiva fälten, men kan betraktas 

som en flytande signifikant som något självklart när det gäller elevernas lärande och en 

utmaning när lärare lär tillsammans.  

Vetenskap och forskning 
Det finns relativt få exempel där vetenskap och forskning lyfts i loggarna och detta är ett 

exempel på vad som inte så tydligt ingår i lärarnas artikulatoriska praktik i förhållande till 

detta projekt. Begreppet vetenskapligt förhållningssätt är i våra politiskt beslutade 

styrdokument tydligt framskriven och går att koppla till de båda diskursiva fälten 

skolutveckling och andraspråksutveckling samt i förhållande till den professionella rollen som 

lärare. Nedanstående utsagor är exempel på hur det i lärarnas reflektioner förekommer, ofta 

mer implicit. 

 
Genom fortbildning. Att ge oss tid att diskutera både forskning och hur vi gör i resp. klassrum. (Karin 2) 

 

Fick också tankar om min pedagogiska uppgift att utveckla lärares ämnesspråk, för att kunna prata med 

varandra och beskriva inte bara vad man gör utan också varför. Ett sätt att generera fler förstelärare, en 

ökad professionalitet, som gör att man lättar tar till sig vetenskapliga rön och texter.(Rektor Lisa 3) 

 

Forskning nämns i totalt två av loggarna som lärarna skriver, bland annat av Karin som menar 

att man behöver diskutera forskning och koppla det till klassrumspraktiken. Rektor Lisa ser 

ett behov av språklig kompetens hos lärarna för att ta till sig vetenskapliga texter, vilket borde 

vara detsamma som forskning. 
 

Vi behöver mer av det kollegiala lärandet. Vi måsta ta mer av det vi läser/lär oss/vet hjälper och använda 

oss av det. Mycket stannar vid tankar och enstaka försök och sen blir det gamla vanliga hjulspår.  

(Diana 3) 

 

Att vi provar konkreta övningar och delger och tips till våra kollegor. Vad funkar?  Vad funkar inte? Det 

krävs att det ges tid för detta. Reflektion och dokumentation tar tid och det är viktigt att det inte upplevs 

som stress. (Monika 4) 
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Diana beskriver hur man behöver använda sig av det man läser och vet att hjälper och 

använda sig av det istället för att göra det gamla och invanda, vilket också beskriver hur 

forskning och vetenskap kan tillämpas för att utveckla undervisningen. I tre loggar beskrivs 

ett mer strukturerat reflekterande kring den egna undervisningen och metoderna för att 

anpassa undervisningen. Det är inte här så tydligt varifrån man hämtar dessa nya och mer 

ändamålsenliga metoderna eller tankarna. Reflektion och dokumentation lyfts slutligen av 

Monika, samtidigt som det beskrivs som en möjlig källa till stress. Det finns i loggarna inte så 

många beskrivningar av hur vetenskap och forskning skulle vara en viktig drivkraft när det 

gäller det egna lärandet kring elevernas lärande. Även om kopplingen finns där är den inte 

särskilt stark i signifikantkedjan inom något av de diskursiva fälten.  

Trygghet  
Ett relativt vanligt förekommande begrepp i lärarnas loggar är ”trygghet”. Det förekommer 

både i förhållande till skolutvecklingsfältet, andraspråksutvecklingsfältet och i beskrivningar 

av lärarens professionella yrkesroll. 

 
Stress och otrygghet kan försvåra språkutvecklande aktiviteter och klassrumsklimatet. (Monika 2) 

 

Min roll som lärare är först och främst att ordna barnens tillvaro i skolan så att de känner sig trygga, 

välkomna och att de vill lära sig nya saker. (Lärare om yrkesrollen) 

 

Flera lärare, bland annat Monika ser tryggheten som en förutsättning för språkutvecklande 

aktiviteter. Ett öppet och tillitsfullt klimat behövs, att eleverna känner sig trygga i sin klass. 

En viktig del av lärarrollen handlar om att skapa trygghet för att få ett positivt tänkande och 

vilja att lära.  

 
Två teman lyftes fram. Det ena var trygghet och det andra var traditioner, kunskap om olika sätt. Min 

tanke var att båda kunde lyftas och att något konkret kunde beslutas utifrån den andra…. Kände mig lite 

ensam i hävdandet av att omvärlden och förutsättningarnas förändring. Att det är andra elever, andra 

uppdrag. Min reflektion är att lärares arbetsbelastning, arbetets komplexitet helt tog överhanden i 

förhållande till elevernas behov av en förändrad undervisningspraktik. (Rektor Lisa 2) 

 

Oroligt i personalgruppen. Många har tankarna på annat håll, känner att det är svårt att koncentrera sig 

och lägga fokus på språkutvecklande arbete. (Inger 4) 
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Rektor Lisa ser samband mellan trygghetstänkandet och lärares upplevelse av sin egen 

arbetssituation. Medan Monika ser gemenskap och trygghet som förutsättning för elevernas 

utveckling och lärande ser rektor Lisa att trygghetstänkandet står i motsatsförhållande till 

förändring och utveckling av verksamheten. Inger beskriver också hur lärares oro ger 

svårigheter att fokusera på det språkutvecklande arbetet.  

 

Trygghet är inte ett centralt begrepp i teorier kring skolutveckling, andraspråksutveckling 

eller i förhållande till lärares professionella yrkesroll. Samtidigt blir trygghet tydligt 

framskrivet i lärarnas reflektioner kring de båda diskursiva fälten skolutveckling, 

andraspråksutveckling och i beskrivningarna av lärarrollen. Det verkar som denna signifikant 

av lärarna knyts tydligt till lärande i signifikantkedjan kopplat till de båda diskursiva fälten. 

Jag återkommer till de beröringspunkter som jag kan se i resultatdiskussionen. Då det verkar 

finnas en strid mellan den betydelse denna signifikant får i fälten utifrån subjektspositionerna 

som lärare och rektor, kan den betraktas som en pågående eller antågande antagonism skapad 

av motstående diskurser inom fälten. Denna synliggörs då systemet som skolan utgör utsätts 

för rubbning.   

Sammanfattning resultat 
Laclau och Mouffe menar att diskursiva fält kännetecknas av ett överflöd av betydelser och 

att någon enhetlig fixerad föreställning, det som kallas hegemoni, är svårt att åstadkomma. 

Resultatet ovan gäller en skola någonstans i Sverige. Även i detta lilla sammanhang går det 

att se tendenser, både där det råder en överensstämmelse och där det finns skiftande 

betydelser och motsättningar. Det finns en tydligt uttalad hegemoni kring att skolutveckling är 

något positivt. I detta sammanhang finns också en betydande gemensam föreställning om att 

andraspråksutveckling är särskilt viktigt. Det finns samtidigt tankar om att det är lätt att fastna 

i det man alltid gjort, vilket kan uppfattas som en markering mot ett diskursivt yttre, mot dem 

som inte är positiva till skolutveckling och inte är lika angelägna att utveckla sitt 

språkutvecklande arbete.  

 

När det gäller synen på skolutveckling så finns olika bilder som varierar mellan ett 

individuellt och ett kollektivt angreppssätt. Här råder alltså inte den samstämmighet som finns 

kring skolutvecklingens varande. Olikhet ses som positivt i förhållande till elevernas lärande, 

att olikheter bidrar till lärandet, medan det inte är lika självklart positivt när lärare lär 

tillsammans. Då beskriver man olikheten som både ett hinder och en tillgång. Trots den 
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positiva inställningen till elevers olikheter, är synsättet att språkutvecklande arbetssätt 

uteslutande verkar handla om majoritetsspråket. Elevernas modersmål kan möjligen vara en 

brygga in i svensk undervisning. Inkluderande och särskiljande diskurser uppträder sida vid 

sida, ibland hos samma individer. Det råder samstämmighet om att det språkutvecklande 

arbetet på skolan är viktigt, men bilderna av vad det innebär är mycket skiftande.  

 

Lärandet, som har en central roll i båda fälten, utgår i stor utsträckning från konstruktivistiska 

lärandeteorier, men har också inslag av socialkonstruktionistiska synsätt. Dialog mellan elever 

och lärare behöver utvecklas och genomföras på ett medvetet sätt. Även språklig aktivitet där 

elever lär av varandra, liksom stöttning, lyfts som saker läraren behöver möjliggöra. När det 

gäller lärarnas eget lärande beskrivs det egna individuella lärandet parallellt med att dialoger 

och gemensamt arbete efterfrågas, kollegialt lärande. Ett vetenskapligt förhållningssätt skrivs 

inte fram särskilt tydligt, men nämns av enstaka lärare som ett inslag i både individuellt och 

gemensamt lärande. Det handlar om att få kunskap om det som ska utvecklas och veta vad 

som fungerar. Att pröva metoder i sitt eget arbete ingår i det egna lärandet där man också kan 

sprida goda idéer till andra. Bristande tid att reflektera, läsa, mötas för dialog lyfts som ett 

hinder för det egna lärandet.  

 

Även i de egna beskrivningarna av subjektspositionen som lärare synliggörs en 

konstruktivistisk syn på lärande. Flera lyfter lärarens uppdrag att skapa trygghet för att få till 

stånd en miljö som möjliggör lärande för eleverna. Däri ingår att lära känna eleverna och 

anpassa undervisningen efter deras individuella behov. Lärarens uppdrag är att arbeta med sitt 

eget lärande och utveckla sina metoder. Det vetenskapliga förhållningssättet och det 

kollegiala samarbetet är i princip osynligt när lärarrollen beskrivs.  

 

Trygghet lyfts som en förutsättning för både det egna och elevernas lärande av lärarna, medan 

rektor mer ser det som något som står i vägen för utveckling och lärande när det gäller 

skolutvecklingsprojektet. Denna presumtiva strid kring begreppets relevans kan ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv ses som en reaktion mot den rubbning som systemet utsätts för. 

När undervisningen inte längre svarar mot de behov som finns i elevunderlaget, så tydliggörs 

föreställningar som tidigare kunnat samexistera. Kan man fortsätta arbeta ensam som lärare? 

Vad skulle det innebära för min identitet och roll som lärare både undervisning och 

samarbetet med kollegorna förändras? Föreställningar kring trygghet ställs mot det nya som 

innebär möten mellan olikheter både i personalgrupper och elevgrupper. Laclau och Mouffe 
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(Howarth, 2007) menar att social antagonism uppstår när det inte går att realisera sina 

intressen utifrån den identitet man har och därför har behov av en motståndare. I detta fall 

finns inte någon motståndare i meningen en fiende i form av en avgränsad grupp, men 

däremot en kraft som hotar – otryggheten och därmed oordning eller med ett ändå starkare 

ord ”kaos”. Den utgör inte bara ett hot, enligt de loggar lärarna skrivit finns den redan där, 

åtminstone hos eleverna. Och hos rektor utgör själva trygghetens centrala position i de 

diskursiva fälten ett hot mot den utveckling och förändring som projektet syftar till.  
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Diskussion 

Studiens resultat 
Tanken med studien var att försöka få syn på den komplexitet som finns i samband med ett 

skolutvecklingsprojekt. Att det skulle bli så tydligt hur olika föreställningar förekommer sida 

vid sida men också i motsats till varandra var en överraskning. I många formuleringar finns 

en stor samstämmighet, men skrapar man på ytan hittar man skiftande innebörder kring 

lärande i förhållande till andra vuxna respektive i förhållande till eleverna. De begrepp som 

hör samman med lärandet ges också olika betydelser. Men vi börjar med det som alla verkar 

vara överens om. 

Skolutveckling och andraspråksutveckling 
Det råder stor överensstämmelse hos lärarna i denna studie i tanken att samhällsförändringar 

gör att skolans villkor och uppdrag är annorlunda än det har varit och att skolan därmed 

behöver förändras (Holmdahl, 2011). Ändå väcks många frågor kring vad det innebär för dem 

som arbetar där. På vilket sätt behöver våra roller förändras? På vilket sätt behöver vår 

undervisning förändras? Vad behöver förändras i våra strukturer? Hur samverkar vi med 

varandra, för att möta dessa förändringar? Det finns oändligt många olika tankar kring detta. 

Två olika diskurser står att finna i skolutvecklingsforsknings huvudfåror; skoleffektivitet och 

skolutveckling. Från styrningsleden kommer direktiv och inlagor i form av förväntningar på 

skolor, dess ledning och dess lärare. Men tankar finns också hos dem som är huvudpersoner i 

arbetet, de lärare och ledare som finns i skolan, omgivna av förväntningar och utmaningar, 

med sin egen historia och erfarenhet, kompetens, utbildning och sina ideal. Studien pekar på 

stora skillnader när det gäller föreställningarna om vad som främjar skolutveckling. Det finns 

inte någon samsyn kring skolutvecklingen som ett gemensamt projekt eller skolutveckling 

som i första hand handlar om varje lärares eget lärande.  

 

Några av lärarna i studien, Monika, Ewa och Karin, lyfter också hur det lätt rullar på i gamla 

hjulspår och att det man lärt inte leder till förändring. Det finns enligt Döös (2011) en risk att 

relationerna på en arbetsplats snarare verkar konserverande än lärande. Det behövs en 

dynamik, en kreativitet som ger nya lösningar och förhållningssätt. Denna skulle ju, om man 

utgår från Timperleys (2013) tankar, kunna komma ur vetenskap och beprövad erfarenhet, för 

att utveckla varje lärares professionella kunskap. Eftersom ett vetenskapligt förhållningssätt 

inte är så framträdande i texterna är det svårt att få syn på vilken innebörd denna ges. Det 
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finns spår av att det ska bygga på egna analyser som utgår från den egna klassen eller skolan. 

I skollagens formulering att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet får alla verksamma i skolan ett uppdrag. Forskning och vetenskap är inte det första 

lärarna i studien lyfter i förhållande till sin egen yrkesroll. Utifrån formuleringarna som finns 

verkar det mer luta åt att koppla vad som fungerar till den egna verksamheten, att prova i 

stunden, utan att egentligen arbeta med beprövad erfarenhet eller koppla till vetenskapliga 

rön. Vilken betydelse får den egna synen på lärande och skolutveckling utifrån detta uppdrag? 

Att utveckla skolan och sig själv är för flera ett individuellt projekt. Det kan ha sin förklaring 

i att en del av lärarna börjat sin lärarbana under den autonoma professionella lärareran 

(Hargreaves, 2000), eller har fostrats in i denna föreställning genom sin socialisering in i 

skolans värld som lärare. Ensam är stark. Många beskrivningar av lärarrollen handlar om att 

på egen hand utveckla sin undervisning och hitta fram till den bästa metoden för varje elev. 

Detta överensstämmer också med det konstruktivistiska lärandeperspektivet som dominerade 

i lärarutbildningen på 80-talet då jag själv gick min första lärarutbildning (Skolverket, 2012; 

Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

 

Ett perspektiv som blev synligt under processens gång, och som jag som forskare och rektor 

lyfte på ett tidigt stadie i analysen är den kring lärarens egen språkutveckling. De loggar som 

lärarna skrivit har stor variation i omfattningen och rektors är genomgående längst. Språket är 

ganska vardagligt. Lärarna är överens om att ett viktigt uppdrag är att stärka elevernas 

ämnesspråk, men hur är det med vårt eget? Hur effektiva är vi i dialoger med varandra när vi 

inte äger ett gemensamt språk som utgår från vårt professionella uppdrag. Förutom rektor 

lyfts detta också av läraren Ewa i en av texterna om lärarens yrkesroll. För att ta del av 

forskning och för att ha effektiva dialoger med varandra kring ställningstaganden behöver vi 

både utveckla vårt ämnesspråk och tillsammans tolka och ge innebörd åt begrepp vi använder 

(Döös, 2011, Stoll & Louis, 2007). 

 

Hur blir man en bra lärare – vem är det man för dialog med? Hargreaves och Fullan (2013) 

menar att de mest utmanande skolorna behöver de mest professionella lärarna. De menar att 

professionellt kapital kommer att vara en bristvara om lärare tillbringar stor del av sin 

yrkesverksamma tid i ensamhet. Men man kommer inte heller att hitta eller prioritera den 

gemensamma tiden förrän man efterfrågar den. Hur står det till med den efterfrågan 

egentligen? Larssons (2004) beskrivning av den professionsbaserade skolan stämmer bra med 

bilden av vår skola, som lärarna uttrycker sig i loggarna. Man bär själv ansvaret att 
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kontrollera sina egna metoder. Då behöver man mer ensam tid än tid med kollegorna. Denna 

norm tänker Larsson behöver utmanas om man ska gå in i gemensamt lärande i 

organisationen. Utifrån resultatet i studien är jag beredd att hålla med honom.  

Lärande för elever och för lärare 
Scherp (2013) menar att skolutveckling mer är ett gemensamt än ett individuellt projekt. 

Lärande gemenskaper eller PLC (Timperley, 2013; Stoll & Louis, 2007), är sammanhang där 

lärare utvecklar sitt professionella arbete tillsammans och en modell för skolutveckling. 

Lärare delar och reflekterar kritiskt kring sin egen och varandras praktik för att utveckla och 

lära gemensamt. I lärarnas loggar kan man se att detta efterfrågas. Samtidigt lyfts det inte av 

så många i förhållande till rollen som lärare. Det verkar mer vara något som man gör om det 

finns tid, utöver det som ligger i grunduppdraget. Hur kan man som ledare skapa bättre 

förutsättningar för detta, om det nu är så positivt? Om man utgår från att läraruppdraget är 

komplext, vilket det råder mer konsensus kring, så kan man nog hålla med Hargreaves (2000) 

om att gemensamt lärande mellan professionella är den enda vägen, åtminstone om lärandet 

ska bestå efter att man tagit sin lärarexamen. De socialkonstruktivistiska lärandeteorierna, 

som bygger på Vygotskijs tankar kan appliceras både på lärare och elever. De bygger på 

tanken att språk och lärande utvecklas parallellt i sociala sammanhang Att konstruera sin egen 

kunskap i sociala sammanhang utifrån egna frågeställningar och kopplat till min egen 

erfarenhet.  Dysthe beskriver i boken om ”Det flerstämmiga klassrummet” (1996) ett 

dialogiskt, socialt och kognitivt synsätt på hur eleverna lär sig som också bygger på 

Vygotskijs tankar. Detta synsätt leder till andra pedagogiska konsekvenser än en lärandesyn 

som istället bygger på individuell kognitiv psykologi. Hon ställer det monologiska 

klassrummet i motsats till det dialogiska och menar att det förstnämnda är mycket lättare att 

genomföra än det sistnämnda och menar att medvetenheten om det som skiljer dem åt kan 

bidra till en skillnad i undervisningen. Det känns som det är dags att damma av Dysthes bok 

och hennes tankar kring hur mening skapas i socialt samspel.  

 

Genom att lära tillsammans slipper man också riskera att lärandet går till spillo, det lever i 

organisationen (Larsson, 2004). Lärarna ser fram emot att lära tillsammans. Döös (2011) 

lyfter värdet av kompetensbärande relationer, för att bibehålla organisationers lärande 

samtidigt som hon lyfter risken med relationerna som konserverande. För att förändra 

föreställningar och därmed också handlandet i vardagen behövs inte bara dialoger, det krävs 

också olika perspektiv.  
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Olikhet ges skiftande innebörder 
Det finns olika föreställningar om olikhet, hos eleverna något självklart och en möjlighet till 

lärande, men i lärargruppen mer ett problem som man behöver verktyg att hantera. De lärare 

som uttrycker mer socialkonstruktivistiska tankar kring lärandet betonar hur elevernas röster 

ska höras och deras olika erfarenheter ska användas i undervisningen. Men i flera citat, 

särskilt när det gäller synen på lärarrollen, handlar det om att möta elevernas olikhet med 

olika metoder, vilket jag tolkat som att man ser lärande som ett individuellt projekt och utgår 

från en konstruktivistisk kunskapssyn (Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

 

Andraspråksforskningen pekar på vikten av att lyfta olikheter som något som berikar lärandet. 

Scarino (2014) ser hur diskurser utvecklats kring språk från att vara en kod eller grammatiskt 

system, till språk som en social praktik men kan istället idag ses som att delta i en tolkande 

process och skapande av mening i miljöer med mångfald. Att eleverna lär sig hur man växlar 

och intar olika perspektiv. Det verkar inte som lärare i så hög grad omfattar detta synsätt, som 

Scarino menade behövs för att klara utmaningarna man möter i vår mångkulturella skola. Ofta 

tas majoritetsspråkets norm för given, vilket även blir synligt i denna undersökning. 

Wingstedt (1998) beskrev ju att ett monolingvistiskt och ett pluralistiskt synsätt finns 

parallellt hos skolans lärare. Den officiella ståndpunkten att mångfald är bra ställer alla upp 

på, men samtidigt ska eleverna in i den svenska normen.  

 

Även Hüpping och Büker (2014) menade att en allmän positiv inställning till heterogenitet är 

avgörande för ett livslångt lärande och att lärare för att kunna arbeta inkluderande behövde 

reflektera och se mönster i det egna tänkandet. De upplevde att tankar om kulturell 

heterogenitet och mångfaldens pedagogik tappat mark. Eftersom också denna studie visat hur 

olika man ser på uppdraget att arbeta med elevers olikheter behövs fortsatt reflektion, särskilt 

kring hur synen på lärande och synen på heterogenitet påverkar vardagen i skolan och 

undervisningen. Om elever lär av och med varandra har vi redan det läromedel som behövs i 

varje grupp, att ta tillvara alla elevernas skiftande språk och erfarenheter som någon lärare i 

studien skriver. Då behöver vi också konfrontera den kontroll över lärprocessen som det 

konstruktivistiska tänkandet ger upphov till. Klarar man det och samtidigt hantera de krav på 

uppföljning och bedömning och de riktlinjer kring centralt innehåll som styrdokumenten 

kräver? 
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Om man betraktar skolutvecklingsprocessen kan man göra en liknande reflektion. Det finns 

en norm kring skolutveckling, som handlar om att man tillsammans arbetar mot samma mål. 

De konflikter och olikheter i synsätt som är vardag, i alla fall på denna arbetsplats, får stå 

tillbaks för predikandet av en ideal verksamhet präglad av samarbete och gemensamma 

ambitioner. Det är lättare att tala om elevernas olikheter än om lärarnas.  

Lärarrollen ges skiftande innebörder 
Subjektspositionen som lärare hamnar i förgrunden, då lärarna är huvudpersoner i 

utvecklingsarbetet. Jag upplever att man ofta hör uttrycket ”Låt lärare få vara lärare”, men 

sällan problematiseras vad detta i så fall innebär. Vad ingår i uppdraget? Flera av dagens 

lärare har varit verksamma under den av Hargreaves (2000) beskrivna autonoma 

professionella perioden på 70- och 80-talet, då lärarna själva skulle ta ansvar för 

skolutveckling och beslutsfattandet. Andra har varit i den kollegiala professionalismen, som 

på en del skolor blev vanligare de följande årtiondena, med lärande gemenskaper som arbetar 

kollegialt för elevers förbättrade resultat. Både lärarna på skolan och rektor präglas av den tid 

man börjat sin lärarbana och de kollegor man mött sedan. Den lärarroll som man identifierar 

sig med är den som artikuleras i den sociala praktik på de skolor man arbetar.  

 

Samtidigt bygger vår läroplan på ett socialkonstruktivistiskt lärandeperspektiv, där ny 

kunskap konstrueras i mötet med andra som förhoppningsvis tillför något nytt till dina 

existerande föreställningar. Det finns en motsättning mellan den gemensamma syn och likhet 

som eftersträvas, både mellan lärare på skolan och bland eleverna, och den lärandesyn som 

vunnit mark t.ex. i forskningen kring andraspråksutveckling. Lärarna i denna studie önskar en 

gemensam syn, samtidigt som man kan se att det är positivt med olikhet. På samma sätt 

resonerar man om eleverna, att olika språk berikar, samtidigt som det handlar om att tala 

”svenska” hela tiden.  

 

I arbetet möter man också grupper med andra professioner. Vår elevhälsopersonal utgår ofta 

från ett evidensbaserat professionellt förhållningssätt i samarbetet kring komplicerade 

elevärenden. Från förvaltningsledet kommer ett plantänkande som påminner om det som 

Larsson & Löwstedt (2010) beskrivit. Ett gemensamt lärande på skolorna kräver istället ett 

organiseringsperspektiv som de menar leder till gemensamt meningsskapande. Viljan verkar 

finnas även om det finns motstående förväntningar på subjektspositionen som lärare. 
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På ett tidigt skede i processen skriver Anita: 

 
Det som hindrar oss är framför allt att vi är så många olika individer som ser på saker på många olika sätt. 

Detta kan också bli en tillgång men då måste vi först få verktyg för att se våra olikheter och sen få 

möjlighet att jobba mot samma mål. 

 

Kanske kan detta arbete bidra till en mer nyanserad bild, åtminstone på den här arbetsplatsen. 

Om vi konstaterar utan värderande att vi tänker lite olika om vårt uppdrag, våra yrkesroller 

och om elevers lärande, så är det lättare att föra en dialog och verkligen lyssna till varandra. 

Det är också lättare att förhålla sig kritiskt till det som definitivt inte hör hemma i skolans 

värld. Vi pratar ofta om att vi måste vara överens, men vi pratar sällan om vad vi måste vara 

överens om. 

Trygghet – en pågående antagonism 
En oroande tendens är den otrygghet som verkar prägla arbetet i skolan. Vem vill arbeta i ett 

yrke där vardagen kan beskrivas som att ”jumpa på isflak”, en beskrivning som hämtats från 

min egen magisteruppsats med delvis samma namn. Att trygghet lyfts som så väsentligt tolkar 

jag som att det finns en grundläggande otrygghet, kanske framförallt hos eleverna. Lärarna 

behöver känna sig trygga för att kunna utveckla och lära om sin verksamhet. Eleverna 

behöver känna sig trygga för att lära tillsammans med andra. För mig framstår det som ett 

olösligt dilemma. Man kan inte bli trygg tillsammans med andra om man inte arbetar 

tillsammans. Enda vägen att gå från otrygghet till trygghet är att elever och lärare får ingå i 

lärande gemenskaper. Att arbeta isolerat, få lärare eller elever att först fungera på egen hand, 

kommer inte att leda till en större trygghet för någon. Hargreaves och Fullan (2013)  menar att 

en tydlig föreställning om ett gemensamt uppdrag också ger starkare relationer förknippade 

med detta uppdrag. Det visar sig både hos elever och de vuxna i skolan. De lyfter begreppet 

trygghet i förhållande till skolans sammanträdeskultur. Det handlar om att lära känna varandra 

positiva sidor för att kunna hantera konstruktiv oenighet. Visst är denna trygghet något att 

sträva emot, både i våra kollegier och i klassrummen.  

 

För att anknyta till Hargreaves (2000) beskrivning av hur lärarprofessionalismen förändras så 

kan den otrygghet och stress som anas i loggarna mycket väl vara ett tidens tecken. Uppdraget 

är förändrat och lärarrollen med kvarlevor från den autonoma professionella eran fungerar 

inte i förhållande till nya krav, ett fenomen som i diskursteorin kan definieras som en 

rubbning. Detta skapar stress och oro. Förutsättningarna finns inte heller att bygga upp den 
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nya postprofessionella lärarrollen som kan svara på dessa nya villkor, en roll som innebär 

både en öppenhet mot det omgivande samhällets krav och en kollektiv professionalism som 

utvecklar höga och gemensamma standarder på undervisningen. Vägen kan bli extra lång då 

man inte tagit steget fullt ut via en kollegial professionalism. Mot denna professionalism 

verkar läraryrkets inte alltid så självklart höga status och lön, samt att akademiska poäng och 

forskning inte så tydligt kopplas samman med vardagsarbetet i skolan.  

Det är också oerhört viktigt att den gemensamma tid som behövs i högre utsträckning än i 

dag, används för att finna lösningar på skolans problem inom skolan. Det gäller att inte bara 

identifiera och hantera problemen. Det projekt som lärarna på skolan är involverade i kan i 

den bästa av världar visa sig vara just en lösning på problemet, kanske kan den t.o.m. bidra till 

ökad trygghet, både för elever och lärare i form av en ny gemenskap och omdefinierade roller.  

Studiens metod 
Med tanke på bidraget till vetenskapen, är det kanske inte optimalt att forska i sin egen 

verksamhet. Särskilt svårt blir det när egna texter är en del av empirin. När man väl trängt ner 

i analysen blir det allt svårare att förhålla sig till sina egna texter. Det resulterade i att jag 

avstod från egna loggtexter den sista tiden, eftersom jag var så färgad av vad jag sett i 

analysen. I efterhand däremot, blir värdet så mycket större att få syn på sina egna reflektioner 

i förhållande till både forskning och de lärare jag möter i vardagen, vilket jag ändå tyckte var 

möjligt genom att konsekvent använda diskursteorins begrepp som verktyg i analysen. De 

egna utsagorna sorterades under samma rubriker och med samma kritiska blick som lärarnas. 

Att skapa distans ger en dimension som annars inte hade varit möjlig. Detta ledde också till 

att det blev möjligt för mig själv att reflektera över handling istället för att reflektera i 

handling (Fullan & Hargreaes, 2013). Ju mer distans, desto mer ”över” och mindre ”i”. En 

mycket relevant fråga är hur mycket jag påverkat resultatet genom att jag redan finns där med 

mina föreställningar. Dessutom har jag tankat verksamheten med de teorier och tolkningar av 

resultatet som jag sett som relevanta under tiden som undersökningen och processen fortlöpt. 

Egen tolkning sker alltid, inte bara i kvalitativa forskningsansatser. Man väljer alltid sitt 

mätverktyg. Jag har valt att förhålla mig till diskursteorins verktyg och till andras 

beskrivningar av diskurser, för att förhålla mig till materialet. Jag har naturligtvis valt de 

beskrivningar som intresserar mig, troligen för att de ligger nära min egen ansats.  

 

En annan dimension i detta forskande i sin egen verksamhet är att leva som man lär, att vara 

en förebild. Genom att visa att jag tar mitt eget lärande på allvar kan jag inspirera till en 
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lärande kultur i verksamheten, liknande den som Timperley (2013) beskriver. Var och en 

behöver reflektera över sin egen roll. Att bidra till en förändrad praxis (Mattsson, 2004), var 

en ambition, och särskilt då med fokus på det egna ledarskapet. En annan ambition var att 

genom en ökad förståelse för en utvecklingsprocess komplexitet ge förutsättningar för 

kollegialt lärande. Tanken är att min förståelse också ska bidra till arbetsgruppens förståelse 

när vi fortsätter arbetet tillsammans. Kvale (1997) använder begreppet pragmatisk validitet för 

att beskriva hur aktionsforskningen kan bidra till gemensam förståelse för en social situation 

och hur denna omsätt direkt i handling. Denna studie syftade ju inte till att tala om hur saker 

borde vara eller vad som behövs för att det ska bli på ett visst sätt. Dess syfte var att skapa 

förståelse för hur en organisation eller skola konstituerar sig själv och sitt uppdrag. De 

frågeställningarna som formulerades har fått sitt svar. Därifrån är det bara att arbeta vidare, 

inte för att skapa enhet, men för att möta verkligheten med en bättre beredskap och 

medvetenhet.  

Frågor som återstår 
I inledning beskrivs frustrationen kring hur svårt det är att gå från att tala om förändringar till 

att verkligen genomföra dem. Jag menar att denna studie visar på komplexiteten i ett 

skolövergripande utvecklingsprojekt. Oavsett om man utgår från ett skoleffektivitets-

perspektiv eller ett skolutvecklingsperspektiv kommer det att bli en slitsam process, 

åtminstone om det ska bli hållbara och långsiktiga förändringar. Att förändra föreställningar 

och hur dessa omsätts i handlandet i vardagspraktiken är ingen quick-fix. Att därutöver bygga 

en professionell lärande gemenskap förutsätter ett grundarbete som förutom organisatoriska 

förutsättningar också handlar om varje lärares yrkesroll.  

 

Denna studie visar på en mångfasetterad bild av skolutvecklingens ”vad” och ”hur”. Även om 

denna studie handlar om en enda skola, så kan man tänka sig att liknande flytande innebörder 

och varierande föreställningar finns i ett större perspektiv. En framtida studie skulle kunna 

kartlägga dessa motsättningar på den övergripande politiska nivån, kommunen eller riket som 

helhet, i samma anda som Fridlund (2011) gör i sin avhandling om interkulturell undervisning 

som ett pedagogiskt dilemma. En sådan studie skulle kunna lyfta olika bilder av vetenskapligt 

förhållningssätt eller olika synsätt kring styrningen av skolan. Man behöver gå bakom 

föreställningarna och försöka få syn på vad respektive synsätt innesluter och utesluter. I 

förhållande till ett socialkonstruktivistiskt lärandeperspektiv är det just genom att lyfta 

olikheter som vi kan skapa förändring (Döös, 2011).  



	   64	  

Ledarskapet 
Efter att resultatet i studien står klart väcks frågan, vad man som ledare kan göra för att 

uppmuntra och skapa förutsättningar för hållbara förändringar utifrån dessa skiftande 

föreställningar. Om man utgår från Timperleys modell för en cirkulär process, så måste man 

på samma sätt som läraren, utgå ifrån hur man själv genom en förändrad praktik kan förbättra 

förutsättningarna för lärande. Jag kan se några olika relevanta åtgärder 

• Uppmuntra till reflektion över handlande och angående handlande (Hargreaves & 

Fullan 2013). Det handlar både om att ge tid för reflektion, men också att lyfta frågor 

kring hur vi använder vår tid så att det som vi ser som viktigt också får plats 

• Bidra till att utveckla ämnesspråket hos lärarna, inte bara för att kunna ta del av aktuell 

forskning, utan också för att lyfta tänkandet och göra våra dialoger mer precisa. 

• Initiera och samarbeta med lärarna kring analyser av verksamheten. Här finns en brist 

på skolan, särskilt när det gäller den mer kontinuerliga analysen. Den skulle i första 

hand kunna handla om vår egen praktik, hur undervisningen ser ut, och mer sällan om 

elevernas resultat.  

 

Som ledare behöver du också reflektera över vad innebär att man har olika bilder. Ledarens 

uppgift är också att lyfta hur viktigt det är att ta del av varandras bilder och vara en förebild 

genom att vara intressera sig för tankar om t.ex. skolutvecklingens processer och ledarskapet 

(se Olin, 2009). Då måste man också vara en förebild genom att visa mod och våga lyfta 

exempelvis de innebörder begreppet trygghet ges av olika personer för att närma sig varandra 

i förståelsen för vad det handlar om och på så sätt komma vidare i det gemensamma 

uppdraget.  
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Bilaga 1 
Reflektionsfrågor 
 
27 oktober 
	  

-‐ Hur tänker jag själv om skolutveckling? 

-‐ Vad hindrar oss att utveckla språkutvecklande arbete? 

-‐ Vad främjar ett sådant arbete  

	  
3 december 
	  

-‐ Hur tänker du idag om barns/elevers språkutveckling i skola och fritidshem? 

-‐ Vilka tankar har du idag om vad som bidrar positivt till att det ska ske en utveckling 

av vår verksamhet (mot ett mer språkutvecklande arbetssätt)? 

-‐ Vilka tankar har du idag om vad som kan försvåra en utveckling av verksamheten i 

denna riktning? 

-‐ Har du några idéer och tankar om hur skolans ledning/rektor kan påverka att det sker? 

17 februari 

-‐ Vilka tankar har du idag idag efter vårt arbete med NCA om ett språkutvecklande 

arbete på skolan? 

-‐ Vad underlättar vår skolutveckling för ett mer språkutvecklande arbetssätt? 

-‐ Vad behöver förändras? 

 

21 april 

-‐ Hur tänker du idag om vårt utvecklingsarbete för ett språkutvecklande arbetssätt på 

Centrumskolan?  

-‐ Vad tänker du kan bidra till att utveckla arbetet?   

-‐ Vad tänker du kan försvåra arbetet på vår skola?   

Logg om lärarrollen 5 april 

-‐ Hur tänker du kring din roll som lärare? 
 

	  

  



	   71	  

Bilaga 2 – Skolutvecklingsprocessen 
 
Förarbetet 
Under hela läsåret 14/15 fördes samtal i arbetslaget kring resultaten och dess koppling till 
elevernas språk. Dessa samtal fördes på resultatkonferenser, i medarbetarsamtal, 
elevuppföljningar, uppföljning av screening enligt läs- och skrivplanen m.m. Allt fler lärare 
uttryckte sin övertygelse att vi behöver utveckla vårt språkutvecklande arbete med eleverna, 
att arbeta med språket i alla ämnen i skolan. Och att det arbetet måste börja redan i 
förskoleklassen och fortsätta hela vägen.  
 
I oktober upprättas en ny likabehandlingsplan för skola och fritidshem upprätts. I den 
formuleras ett mål kopplat till elevernas språkutveckling: 
Att vuxna och barn använder språket på ett medvetet sätt för att minska antalet konflikter beroende på 
missförstånd. 

Under läsåret 14/15 startade några av lärarna också en läsecirkel kring Barbro Westerlunds 
bok ”Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik” (2010). Alla lärare som 
ingick i skolans arbetslag från förskoleklass till årskurs 5 deltog. Två lärare höll i samtalen.  
 
Arbetet med att koppla mina egna studier till våra processer på skolan påbörjas genom en 
genomlysning av lärandet i olika mötesplatser. Resultatet används för dialog och en del 
förändringar görs av mötesstrukturerna inför vårterminen.  Bland annat avsätts tid vars 
innehåll justeras under tiden.  
 
Processen under tiden för studien läsåret 15/16 
 
17 augusti Gemensam studiedag för all personal. En inventering av utvecklingsbehovet 
gjordes, samt början av en formulering av gemensam verksamhetsidé.  
 
En grupp startas upp på vårt intranät där material och tips samlas kring det språkutvecklande 
arbetet. Där kan alla bidra och ta del.  
 
1 september gjordes en uppföljning av arbetet med läsförståelse under hösten med lärarna i 
F-5-arbetslaget (se bilaga). Resultatet gjordes omedelbart tillgängligt för alla lärare. 
 
27 oktober (studiedag) gjordes en analys av nuläget när det gäller språkutvecklande 
undervisning med F-5-arbetslaget. (se bilaga). Resultatet gjordes omedelbart tillgängligt för 
alla lärare. Den första loggen skrevs.  
 
26 november träffar vi vår handledare från NCA första gången. Alla lärare i både skola och 
fritidshem, samt studiehandledare och elevresurser, deltar i en kombinerad föreläsning och 
workshop. Mecki från NCA besöker också våra verksamheter för att få en bild av nuläget.  
 
3 december APT med all personal där man både reflekterar enskilt och i grupper.  Gruppvis 
reflektion också kring andra frågor som hamnar mer i centrum – lönekriterier.  
 
8 januari presenterades pilotstudien, dels genom att alla fick tillgång till den och genom att 
några av mig utvalda citat kopplades samman med diskurser kring skolutveckling,  
Jag berättade också då vad en diskursanalys kan vara:  
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• Vi tolkar utifrån det sammanhang vi är i (socialt, kultur, roller….) 
• Se mönster, vilka sociala konsekvenser får olika bilder av verkligheten? 
• Vad ser vi som sant (på vår skola, i Sverige, som lärare)? 
• Vilka olika sanningar bär vi på? 
• Skillnader utifrån lednings/medarbetarperspektivet? 

Exempel: Hur tänker vi om heterogena/homogena grupper 
- Utifrån språklärande 
- Vi som arbetsgrupp i utvecklingsprocess 
- Hur vi definierar lärarrollen 
 
Det jag hittat i lärarnas texter om mångfald och enhetlighet kopplat till språkundervisning 
visades upp parallellt med teorier kring detta, t.ex. Allen (2006), Gröning (2006) och Fridlund 
(2011). Även deras texter om lärares gemensamma lärande visades tillsammans med teorier 
kring detta t.ex. Döös (2011) och Olin (????). Samma koppling gjordes till 
organisationspedagogiken (Larsson, 2004).  
Lärarna hade dialog i smågrupper kring det som kommit fram och några av tankarna lyftes 
gemensamt och dokumenterades. Till sist lyftes texter kring skolutveckling kopplat till 
Holmdahls forskning.  
 
17 februari träffar vi NCA en andra gång. Vårens arbete introduceras. Får uppgifter att 
genomföra undervisningsaktiviteter, läsa boken ”Stärk språket, stärk lärandet (Gibbons, 2013) 
och skriva läslogg, samt ha dialog i grupper både kring det man läst och de aktiviteter man 
genomför.  
 
17 februari – APT för all personal. Tider för vårens arbete läggs upp gemensamt, samt tre 
lärare utses som ska hålla ihop utvecklingsarbetet och ansvara för dialoger och 
dokumentation. Alla skriver logg i slutet av mötet.  
 
14 mars har all personal tid för dialog kring det man läst. Jag träffar all personal i samma 
grupper för en kort sammanfattning av den process vi ingår i och återförande av ett urval citat 
från de senaste loggarna. Denna gång handlar teorierna om PLC (Stoll), vägen till PLC 
(Mulford) och Hållbara lärande gemenskaper(Hargreaves).  
 
5 april tillsammans med arbetslaget F-5 (någon repr från fritidshemmet) på 
arbetslagstid lyfter jag diskurser jag är intresserad av i arbetet, skolutveckling och 
språkutveckling – att det finns olika sätt att tänka om dessa varav vissa sätt ibland blir mer 
dominerande. Hur olika fält påverkar varandra – även lärarprofessionen. Att kollegialt lärande 
kan vara ett centralt begrepp. Att andra begrepp som mångfald och enhetlighet eller 
individuellt och gemensamt kan få olika betydelse i olika sammanhang. Denna gång skrivs en 
logg av alla deltagande lärare kring lärarrollen.  
 
Under april månad ska alla lärare prova en språkutvecklande aktivitet i sin grupp och ha en 
dialog i grupper kring detta. Detta samtal dokumenteras av de lärare som har ansvar för 
utvecklingsarbetet.  
 
21 april träffar vi NCA och en sista logg skrivs då kring ungefär samma frågor som första 
gången. Då har alla både läst litteratur och förhoppningsvis provat en språkutvecklande 
aktivitet. Denna gång uppmanas de som arbetar som lärare (på fritidshem eller skola) att 
skriva loggen. Jag finns inte	  med	  när	  hälften	  av	  dem	  skrivs.	  	  
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Bilaga 3 – Wordle-dokument – lärarrollen 
	  
Exempel	  på	  wordle-‐dokument	  skapat	  på	  http://www.wordle.net	  
	  
	  

	  


