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Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande text är att studera om det finns ett problem i dialogen mellan 

(forskare)teoretiker och lärare(praktiker) som gör att lärare inte tar till sig forskning som 

kunde gynna fortbildning och utveckling av ny kunskap. Lärarnas skolvardag är fulltecknade 

scheman med lektioner och administration, förhoppningsvis finns det tid för 

kompetensutbildning. I forskarnas värld är reflektion och formulering av problem en del av 

vardagen. Det finns en generaliserande tanke om att forskare/teoretiker är ett skrivande folk 

och lärare/praktiker är ett görande folk. Att forskare sitter själva i sina torn och skriver för 

varandra och att lärare utgår ifrån att det forskarna skriver inte angår dem. 

 

     Min frågeställning är följande: Hur kommunicerar forskare och lärare i ett samtal runt 

frågeställningar (satta av läraren) rörande deras praktik?  

     Min empiri utgörs av två dokumenterade möten mellan forskare och lärare, där jag 

studerar samtalet, vad som sägs och hur det sägs.  

      I min analys fokuserar jag på att belysa en situation som ger bidrag till frågor om och hur 

forskningsrelaterad skolutvecklingen ska gå framåt. 
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1. Introduktion 

Det finns en generaliserande tanke om att forskare är ett skrivande folk och lärare/praktiker är 

ett ”görande” folk. Det ger en bild av att forskare sitter själva i sina torn och skriver för 

varandra och att lärare utgår ifrån att det forskarna skriver inte angår dem. 

    Jag vill i denna text undersöka om forskare och lärare verkar i två åtskilda kulturer, det vill 

säga två fält med olika språk, traditioner och värdehierarkier. 

    Före detta Skolverksdirektören Mats Ekholm, har framfört tanken att de erfarna lärarna inte 

tar del av ny forskning och kunskap på det sätt de borde. Och den forskning och kunskap som 

produceras når inte ut, vilket i sin tur påverkar elevernas prestationer. Istället förordar han ett 

”pedagogiskt kunskapslager”.1 Går det att förklara detta problem utifrån generaliseringarna 

ovan? Är det genom att hjälpa lärare och forskare att hitta en ny arena att mötas på som man 

löser problemet Mats Ekholm tar upp?  

    Genom att studera två möten mellan forskare och lärare, ska jag försöka se vad det är som 

sägs och hur, forskare och lärare emellan.  Är generaliseringarna ovan synliga i dialogen och 

om de är det hur påverkar detta lärarens förmåga att ta till sig ny forskning? Eller är dessa 

möten bara två kulturer som möts och skapar en ny diskurs där det initialt finns förutfattade 

meningar som försvinner efter att de båda parterna lärt känna varandra? 

    Att jag skriver om detta på bildpedagogiska institutionen på Konstfack är ingen slump. 

Relevansen att diskutera problematiken mellan de teoretiska och praktiska fälten är högst 

aktuell även inom bildpedagogiken. Ämnet jag har valt att skriva om är generaliserbart och 

går att applicera på andra områden där teori och praktik kan ha problem att samarbeta. Jag 

lyfter fram och tittar på den värdehierarki som jag tror finns mellan de två fälten i denna text 

och min förhoppning är att läsaren kan översätta den till bildlärarutbildningen eller andra 

yrkesutbildningar som har ett intresseområde som spänner över både teori och praktik. 

                                                 
1 Mats Ekholm, Dagens Nyheter 24 maj 2005. Med ett pedagogiskt kunskapslager avser Ekholm ett elektroniskt 
kunskapslager där den systematiskt producerade kunskapen på universitet och högskolor ska göras tillgänglig för 
lärare, skolledare och studerande och allmänhet. Ekholm (2005) s. 122.  
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1.1 Bakgrund: Vem är jag och varifrån kommer mina frågeställningar? 
 
Jag jobbar i en studio, ”Share”, på The Interactive Institute,(www.tii.se) som forskar i lärande 

och digital interaktivitet. Huvudsakligen jobbar jag med ett projekt som heter Delade 

Kunskapsrum (DK) vars förstudie finansierades av Skolverket och som nu drivs med hjälp av 

KK-stiftelsen. Det är i projektet DK som jag gör denna mindre undersökning. 

    Själv är jag utbildad bildpedagog med erfarenhet som lärare och studierektor.  

    I DK har jag rollen som observatör med inriktning på kommunikation samt att jag sköter 

dokumentationen. Det är i min roll som observatör som jag har ställts inför situationer som 

jag reflekterat över och som jag här undersöker vidare. Jag har valt ut två situationer, två 

möten, och utifrån dessa ställer jag ett antal frågor som rör sig runt kommunikationen mellan 

forskare (teoretiker) och lärare (praktiker).2  Jag kommer att ge exempel på utdrag ur mötena 

med hjälp av utskrifter. 

1.2 Syfte 
 
Projektet DK, som beskrivs kortfattat nedan, är ett stort projekt med många mål och syften 

beroende på den funktion man har i projektgruppen. I projektgruppen ingår både forskare och 

lärare och som jag ser det så har båda grupper gått in i projektet med sina egna drivkrafter. 

Som jag har skrivit innan så är jag observatör och sköter dokumentationen med hjälp av 

anteckningar, video- och ljudinspelningar. Andra i Interactive Institute sköter workshoparna 

och den direkta kontakten med lärare och externa forskare. 

    Som observatör har min uppgift i projektet vid Interaktiva Institutet varit att studera 

kommunikationen mellan forskare och praktiker. Hur pratar de med varandra? Vad säger de 

och hur säger de det? Är det två språk eller är det bara två grupper som initialt ska lära känna 

varandra för att sedan kommunicera på samma plan? 

Syftet med föreliggande är att studera problem i dialogen mellan teoretiker (forskare) och 

lärare (praktiker) som gör att lärare inte tar till sig forskning. 

    Är teoretiker akademiska ensamvargar som skriver för sig själva utan tanke på att det ska 

nå ut till praktiker? Är praktiker ointresserade av att läsa det teoretikerna skriver? Finns det 

över huvud taget två kulturer med tydlig skillnad som går att beskriva. Jag avgränsar texten 

till två samtal som jag har närvarat vid då forskare och lärare träffats. Jag kommer inte att gå 

                                                 
2 Jag är medveten om att detta är en grov indelning mellan teoretiker och praktiker. 
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in på de båda gruppernas olika meriteringskulturer, planeringshorisonter eller de ekonomiska 

spelreglerna och beslutsgångarna. Det skulle bli ett alltför omfattande arbetsmaterial för 

denna studie. 

 

1.3 Frågeställning 

Det presenteras många lösningar som ska få lärare mer intresserade att ta del av forskning, 

bland annat med hjälp av hemsidor, fackpress, konferenser och det projekt jag är med i, 

Delade Kunskapsrum (www.tii.se/share/delade).  

    Är det verkligen nya arenor och mötesplatser som måste skapas för att lärare ska ta del av 

mer forskning? Är det hos lärarna som ointresset sitter? Läser jag den rapport som skrevs i 

samband med att Skolverket skickade ut en enkät till 3600 lärare och pedagoger, så tolkar den 

svaren de fått in som att lärare inte tycker att den forskning de tagit del av har någon särskilt 

stor betydelse för deras arbete. 3 Eller är det så att frågorna som forskarna ställer inte är de 

frågor som lärare vill ha svar på? Som jag ser det är detta ännu ett sätt att dra en klar och 

tydlig linje mellan praktiker och forskare. Finns den? Detta är något jag vill utforska i denna 

text.  

 

Är det hos läraren eller forskaren som problemet ligger när det gäller att ta till 

sig tidigare forskning respektive erfarenheter hos lärare? Hur kommunicerar 

forskare och lärare i ett samtal runt frågeställningar satta av läraren rörande 

deras praktik?  

 

För att förstå sammanhanget bättre har jag gjort en sammanfattande bakgrund av projektet 

DK och hur jag kom fram till de frågorna jag har. 

 
Bakgrund av projektet Delade Kunskapsrum (DK) 
 
Projektet som initialt hade namnet Reflektion och Gestaltande i Delade Kunskapsrum började 

som en fråga från Skolverket redan 2001. Hur kan man få fler lärare att ta del av och använda 

sig av forskningsresultat i skolpraktiken? Frågan är på många sätt central för hela 

utbildningssektorn och åtskilliga utredningar har under årens lopp försökt komma åt 

problemet. Redan initialt diskuterade vi frågan som ett problem och jobbade med det som om 

det var det. 

                                                 
3 Andrae Thelin (2002) s 57 
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    Ekholms perspektiv bredvid Skolverkets fråga är lika samstämmiga som problematiska i 

det att det förutsätts att forskningsresultaten produceras på en plats och därför är helt beroende 

av en överföringsmekanik för att ta sig till en annan plats. På akademierna produceras 

kunskap och på skolorna reproduceras kunskap. 

    När frågan om samspelet mellan praktiker och forskare kom till The Interactive Institute 

hade Skolverket en lösning som väl stämde överens med detta perspektiv. En webbplats 

skulle kunna lösa en del av kontaktproblematiken menade man. En sådan upprättades också 

kort efter att problemet hade formulerats, men i och med att Skolverket omorganiserades 

lades webbplatsen ner. Denna erfarenhet ringar i sig in problemet med att överföra forskning 

från en myndighet och ut till lärarna. Det blir sällan en kontinuitet i denna typ av överföringar.   

Inom Interactive Institute ansåg vi att alternativet måste vara att bygga stabila och långvariga 

relationer där forskning integreras med utbildning och arbetsliv och där resultat produceras i 

en interaktion mellan aktörerna. Detta kräver en djupare analys av de grupper som bär det 

reella behovet samt av dessa gruppers relation med omvärlden. Det påkallar i sin tur ett behov 

av mer undersökande forskningsmetoder där man använder såväl beprövade som nya 

samspelsmetoder. I Delade Kunskapsrum ska dessutom digital teknik kopplas ihop med 

utvecklingsprocesser och samspelsmetoder vilket lägger till ytterligare en dimension. 

Problemet rymmer med andra ord mycket mer än själva frågan om hur man kan ”lösa” det 

med den knappa relationen som idag finns mellan praktiker och teoretiker. För att försöka 

komma åt själva frågeställningen behöver problemet till en början ställas i ljuset av en 

skolutvecklingsprocess där frågor kring hur skolor bedriver utvecklingsarbete i arbetslag och i 

andra enheter som stöder den förväntade utvecklingen. För att kunna koppla ihop detta med 

en tänkt tekniklösning behöver man i sin tur placera in samspelsproblematiken i en design- 

och teknikdiskurs. Utifrån detta resonemang har projektet Delade Kunskapsrum under det 

första året genomförts på tre olika nivåer:  

 

• Skolutveckling i projektet  

• Projektets forskningsfråga   

• Prototyputveckling/designprocess    

  

Min undersökning i projektet Delade Kunskapsrum (DK) 
 
I projektet som jag beskriver ovan har jag haft uppdraget att bland annat titta på 

kommunikationen i grupperna. Projektet är stort med många parter som samarbetar och agerar 

i projektet. Därför väljer jag att använda benämningen praktiker om lärare när jag talar om de 
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personer vi jobbat med på skolorna. Jag väljer att benämna projektgruppen på the Interactive 

Institute som ”interna forskare” och de forskare vi jobbat med på fältet för ”externa forskare”. 

När jag generaliserar och pratar om forskare i allmänhet kommer jag att skriva teoretiker.  

    Min intention i början av projektet var att försöka synliggöra kommunikationen som 

uppstår mellan lärarna och de externa forskarna men det var något i processen som inte 

stämde. Jag fick backa i projektet och söka nya vägar för att förstå de relationer som fanns i 

projektet. Jag såg till min förvåning att det var vi på institutet som var forskarna i lärarnas 

ögon. Jag hade inte behövt gå så långt för att hitta min empiri. Efter den upptäckten var det 

bara att samla in material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bilden illustrerar projektet. Cirklarna är de olika deltagargrupperna och pilarna illustrerar 
relationerna dem emellan. Fyrkanten i centrum illustrerar de möten som är projektets huvudfokus där vi 
gemensamt använder oss av gestaltande metoder för att föra en dialog runt arbetslagens frågeställningar. 
Erfarenheterna från dessa gestaltningar använder vi oss av för att skapa digitala verktyg som ska fungera som 
hjälpmedel för att samla in, sortera dokumentation och stötta analysen i samarbetet mellan forskare och 
teoretiker. 

Den streckade linjen symboliserar fokus i denna text. Min studie av relationen mellan IFG och AL. 

 
 
 
Tidslinje i projektet Delade Kunskapsrum (DK) 
 
För att få en tydligare bild av projektet DKs olika faser har jag nedan skissat upp en tidslinje. 

Intern 
forskargrupp 
(IFG) 

Arbetslaget 
(AL) 

Extern 
forskargrupp 
(EFG) 

Arena = 
mötesplats 
med 
workshop  

Digitalt 
verktyg  
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Tidslinjen är markerad med de olika möten vi haft i projektet. Av detta kan läsas att 

arbetsmaterialet jag använder mig av för att analysera i denna text inte är taget i ett initialt 

skede.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bildtext: Den prickiga linjen föreställer tidsaxeln som DK-projektet följer. Före och efter varje workshop har vi 
möten med varje arbetslag. Detta för att förbereda inför samt för att prata om vad det var som hände efteråt. Vi 
befinner oss ungefär i samma fas i de arbetslag vi jobbar med. De dialoger jag har studerat i min text kommer 
från återkopplinsmöten, se de markerade fälten. 

 

    Projektet DK började med att de interna forskarna gjorde djupintervjuer med de lärare i de 

olika AL som hade blivit utvalda.  

    Efter intervjuerna kom ett förberedande workshopmöte där varje AL och IFG träffades för 

att få en tydligare bild av varandra. 

    Till workshop ett hade IFG anlitat en dramapedagog/regissör som höll i olika 

dramaövningar kopplade till respektive ALs frågeställning.  

    Kontinuerligt under projektet har IFG gjort observationer i ALs skolor. 

    Efter varje workshop har vi haft återkopplingsmöten där IFG reflekterar över vad det var 

som hände i föregående workshop samt hur vi ska gå vidare med projektet. 

    Workshop två var en djupdykning i varje projekts frågeställning. Även denna gång använde 

vi oss av dramapedagogen/regissören som moderator och workshopledare.  

    Workshop tre planeras av AL i samverkan med IFG. 

    Alla tre arbetslagen har en klar bild av hur de vill använda sig av projektet och skapa en 

bättre skola. AL:A hade en frågeställning som de själva definierat runt en metod de jobbar 

med och vill utveckla. AL:B ställde sig frågan: Hur vet jag att eleven lär sig? Och AL:C ville 

veta mer om nätverkskulturer på internet som de upplever upptar stora delar av deras elevers 

tid. 

Intervjuer Workshop 
1 

Inför 
workshop 
2 

Återkopp-
lingsmöte 

Möte inför 
kursen 

Framtagning av digitalartefakt/prototyp 

Inför 
workshop-
möte 

Återkopp-
lingsmöte  

Workshop 
2 

Observa-
tion 

Observa
-tion 

Kurs på 
Lärar-
högskolan 

Inför 
work
shop 
3

Works
hop 3 

Återkopp-
lingsmöte 
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1.4 Tidigare forskning på området 
 
Skolverket höll i ett symposium i Falun 1998 som gick under namnet Forskning i 

skolan/Skolan i Forskningen, Ett möte på lika villkor. I dokumentationen efter symposiet 

skriver Thomas Tydén en reflekterande text där han ifrågasätter diskussionen som fördes om 

forsknings- och utvecklingsbegreppet(FoU), att forskning enbart sker på högskolor och att 

utvecklingen sker i skolorna.  

 
/…/det var säkert ingen som på allvar menade att kunskapsproduktionen endast sker inom 

forskningen men genom att diskussionen fokuserade på forskningen som i huvudsak 

kunskapsproducerande och på skolan som i huvudsak utvecklingsinriktad finns det en klar risk 

att en skiljelinje mellan högskola och skola befästs.4  

 

Tydén menar att det finns forskare som betonar att  

 
/…/det finns två kulturer och försöker åskådliggöra en syn på fundamentala skillnader mellan 

forskningsprocessen och utvecklingsarbete, mellan forskare och praktiker. Man menar att 

forskningsprocessen följer sina regler och drivs av de speciella motiv, regler och 

kunskapsintressen som råder inom forskarvärlden. Det system som där finns för kommunikation 

och förmedling av forskningsresultat följer vissa institutionaliserade former som ofta är effektiva 

för forskarkollegiet men som däremot kan vara otillgängliga för lekmannen och även för 

experter som verkar praktiskt i kommunsystemet.5 

 

Om detta skulle beskriva en ofta omhuldad syn på forskning så menar Tydén att den andra 

sidan, det vill säga utvecklingsarbetet, ”inte minst det kommunala, som främst drivs av behov 

att lösa problem som ofta uppfattas som konkreta och lokala, även om de är gemensamma. 

Utvecklingsprojektet får därför i första hand lokal tillämpning och kan, bland annat på grund 

av bristfällig skriftlig rapportering, få liten spridning till andra kommuner.”6 

    I projektet DK är dessa två världar tätt sammanbundna. I den interna forskningsgruppen 

sätter vi oss in i det lokala arbetslagets frågeställning för att förstå processerna som ska hjälpa 

oss att nå vårt mål, vilket är att skapa digitala prototyper för kommunikation. Vi använder det 

lokala utvecklingsarbetet som ett arbetsmaterial och för att det ska fungera så måste vi initialt 

göra deras material till vårt. Arbetslagen i sin tur använder sig av våra prototyper för att 

komma vidare i sitt arbete. Detta är inte fokus i denna text men för att förstå skillnaden på vad 
                                                 
4 Tydén (1999) s. 67. 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
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Thomas Tydén skriver och mitt eget perspektiv, så vill jag tydliggöra varifrån mitt 

arbetsmaterial kommer. Den interna forskargruppen har arbetat aktivt med att förena de två 

kulturerna, forskning och utveckling. Varför uppgiften som jag haft satte fokus på gruppernas 

olika processer i projektet DK. Vi har uppmärksammat svårigheterna med att nå lärare och 

noterat dialogen mellan lärare och skolledare.  

     I rapporten Förskolans, fritidshemmets, skolans och vuxenutbildningens deltagande i 

nationell och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt är det en självklarhet att 

använda begreppet forsknings- och utvecklingsprojekt och det verkar som om författaren 

Andrae Thelin har kommit fram till liknande tankar som jag har i och med att de har en 

frågeställning som lyder: Finns det intresse av att delta i forskning och i så fall på vilket sätt?  

Författaren försöker svara på frågan. Här är en del av svaret: 

 
Utifrån detta skulle man kunna tro att intresset för medverkan i forskning skulle vara intet. Så är 

emellertid inte fallet. Varannan svarande uppger sig vara intresserad av egna studier i 

klassrummet, även för andra typer av medverkan uttrycktes intresse. Svaren kan tyda på att man 

gärna ser en samverkan med universitet och högskolor som innebär att man själv får en aktiv roll 

i forskningsarbetet. Man tycks med andra ord förorda någon form av aktionsforskning. Så långt 

som till att man själv tänker ta kontakt med högskolan sträcker sig dock inte intresset. Endast en 

av tolv uppger sig beredd att ta kontakt med högskolan om forskningssamverkan. Det får å andra 

sidan kanske ses som en god siffra med tanke på den ringa kontakt som i dag finns mellan 

praktiker och forskare.7 

 

     Vad finns det för traditioner i samarbete mellan praktiker och forskare? Eller är dessa två 

kulturer skilda på grund av värdehierarkier som hindrar dem från att samarbeta? Med 

värdehierarkier menar jag att de olika grupperna utifrån sin egen syn på sin situation placerar 

sig över eller under den andra gruppen i värde. 

    Jag har sökt efter litteratur men de texter jag har mestadels behandlat kraven på lärarnas 

forskningsengagemang och hur det skulle kunna och borde se ut. 

    Lärare har sedan 1960-talet haft kravet på sig att hålla sig ajour med skolreformer och 

framförallt med den förändring av skolans ideologi som reformeringen innebar. 8  

 
Utbildningen ska stå på vetenskaplig grund och skapa en veteskaplig kritisk hållning till 

företeelser och problem.9 

 

                                                 
7 Andrae Thelin (2002) sida 6 
8 Ekholm (2005) sida 29  
9Lärarutbildningen, SOU 1965:29  
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     Sedan dess har åtskilliga utredningar gjorts och i Lärarutbildning i förändring från 1996 

skrivs det att yrket kräver mer teoretiskt arbete som att analysera och reflektera över såväl 

urval som över gjorda insatser. Språket har blivit ett ännu viktigare redskap i läraryrket, inte 

bara för att förmedla kunskaper utan allt mer för att formulera tankar och visioner.10  

    Enligt Ekholm har ”vid senaste mer omfattande granskning som skett av den 

utbildningsveteskapliga forskningen i Sverige konstaterades granskarna att denna håller här 

internationell klass”.11 Den ökade satsningen av forskning på lärarutbildningarna som skett 

under de senaste åren har gett god avkastning. Enligt Ekholm så är den allra största mängden 

forskning som produceras förstlingsarbeten, antingen av lärarstuderande eller av doktorander. 

Och med denna trend så kan man ju hoppas på att vanan att utföra mer forskning ökar ute på 

skolorna samt att det sker inom ramen för lärarnas eget arbete.  

   En annan forskare inom området kommunikation är Per Linell vid Linköpings universitet. 

Linell forskar i kommunikation över gränser mellan professioner, institutioner och vardagsliv. 

Linells text ”Samtal – analys av samtal och språkliga möten som kommunikativa 

verksamheter” är som han skriver dock mer samtalsteoretisk, närmare bestämt vill han bidra 

till den verksamhetsteoretiska beskrivningen av samtal.12 

    Andra forskare som är inne på samma område är Sverker Lindblad vid Göteborgs 

universitet 13, Glenn Hultman och Cristina Robertsson Hörberg vid Linköpings Universitet14. 

1.5 Begrepp och teoretiska perspektiv 

Först några begreppsdefinitioner som tydliggör projektets DK:s arbetsformer. 

    Praktiker – Med praktiker menar jag i denna text lärare i allmänhet inte enbart lärare i 

praktiska ämnen. 

    Intern forskare – Med intern forskare i projektet menas i texten de forskare från Interactive 

Institute som deltar; Peter Becker, Isak Benyamine, Ann-Britt Enochsson och Ann-Sofie 

Sydow. 

Extern forskare – Den externa forskargruppen är i sig ingen grupp. Med de externa forskarna i 

projektet menar jag de forskare som den interna forskargruppen tagit kontakt med för att 

matcha varje arbetslags frågeställning/tema.  

    Workshop – I projektet DK är workshopar möten där lärare, den interna forskargruppen 

och den externa forskargruppen under en dramapedagogs ledning bearbetat och gestaltat de 

                                                 
10 Lärarutbilning i förändring, DS. 1996:16, sida 93 
11 Ekholm M (2005) sida 62 
12 Linell (2005) s.1 
13 Lindblad, S (2001) 
14 Hultman, G & Robertsson Hörberg, C , (1998) 
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frågeställningar och teman som lärarna har formulerat. Metoder vi använt oss av är bland 

annat värderingsövningar, bildanalys och gestaltning av lärandesituationer. 

    Återkopplingsmöte – De workshopar vi har haft har varit intensiva och krävt hög närvaro. 

För att samla tankar om vad det var som hände under workshopen har vi efteråt haft möten 

där den interna forskargruppen och lärarna träffats. 

     I min undersökning har jag en diskursteoretisk ansats, det vill säga en metod som gör det 

möjligt att förstå hur språket kommunicerar kunskap och värden som är av betydelse för 

dialogen. Jag inte minst funnit följande begrepp användbara.   

    Värdehierarkier – En hierarki är en fastställd över- och underordning av något.  I en 

värdehierarki förtydligas detta av att det ena är bättre än det andra. I min text fokuserar jag 

mig på att använda mig av begreppet i samband med de olika grupperna; teoretiker och 

praktiker.  

    Positionering – Med att positionera sig menar jag i likhet med diskursteorin vilken 

ståndpunkt man tar vid ett agerande eller uttalande. En positionering kan skifta beroende på 

vilken kontext individen befinner sig i eller väljer att representera för stunden. 

    Identitet – När jag använder mig av ordet identitet i denna text så utgår jag ifrån att jaget 

inte är isolerat utan tvärtom som socialt. Att jaget ses som en ständigt föränderlig och flytande 

entitet. Att tala är för diskurspsykologer detsamma som att konstruera en identitet, och 

människor har flera, flexibla identiteter. Med detta menar jag att människorna i de två mötena 

jag använder som arbetsmaterial skapar sig identiteter utifrån de kontexter de befinner sig i 

vid just det tillfället de träffas.  

    Avlagring – Den identitet som man ger uttryck för vid en given tidpunkt kan uppfattas som 

en avlagring av tidigare diskursiva praktiker. Det vill säga att tidigare diskurser har färgat av 

sig och att diskurser i sig blir ändlösa i och med denna avlagring. Avlagring skapar 

kontinuitet. Ibland kan man som människa vilja förtydliga sin ståndpunkt vid ett tillfälle 

genom att säga t ex ”Det är vad jag menar just nu för tillfället”. Det är vad man kallar en 

tillslutning. Det är ungefär som att sätta en punkt i ett uttalande men precis som en punkt efter 

en mening finns dessa tillslutningar inte i verkligheten.  

 

    Reflexivitet – I och med att jag sällat mig till den socialkonstruktionistiska skaran så 

betraktar jag även min egen text som en diskursiv konstruktion som inte ger den enda möjliga 

framställningen av världen utan tvärtom bara är en version och således är en del av den 

diskursiva striden inom det ifrågavarande forskningsfältet. 15 Jag ser alltså inte resultatet av 

det jag skriver som en passiv avspegling av verkligheten utan som en vetenskaplig diskurs 
                                                 
15 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s. 111 
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liksom all annan diskurs producerar kunskap, sociala relationer och identiteter. 

 

1.6 Metod 
 
Jag har valt att använda mig av en form av diskursanalys för att komma fram till ett möjligt 

resultat. Den diskurspsykologiska analysen ger mig en chans att bearbeta mötessamtalen och 

det arbetsmaterial jag har för att kunna skapa en bild/karta över vad det är jag försöker 

studera. 

    Den reflexiva etnografin blev ett viktigt instrument för mig när jag skulle formulera och får 

syn på min forskningsfråga.16  

 

1.6.1 Diskurspsykologisk analys  
 
Med hjälp av två möten gör jag en diskurspsykologisk analys av vad det är som sägs och 

försöker hitta svar på de frågor jag har ställt mig i denna text: Är det hos läraren som 

ointresset ligger när det gäller att ta till sig tidigare forskning? Hur kommunicerar forskare 

och lärare i ett samtal runt frågeställningar satta av läraren rörande deras praktik? 

    Jag har valt att använda mig av diskurspsykologin för att den ger mig möjlighet att fokusera 

på dessa två specifika möten och dess språkbruk i en social interaktion. Syftet är att undersöka 

hur lärarna och forskarna strategiskt använder diskurser för att framställa sig själva och 

omvärlden på bestämda (fördelaktiga) sätt i social interaktion, och vilka sociala konsekvenser 

det får. I diskurspsykologin analyseras hur vi alltid ingår i diskursen och skapar oss identitet 

och självbilder genom de diskurser vi har tillgång till, får tillgång till, väljer att ingå i, väljer 

eller väljer bort. Det hela beror på vilken diskurs man låter sig representeras av. 

    Diskurspsykologianalysens metod kommer att hjälpa mig med att bryta ner och skala av 

samtalen och ge svar på mina frågor. Med det menar jag att jag inte tror på försöken ”att 

förklara attityder och handlingar utifrån underliggande sinnestillstånd eller mentala processer” 

utan att det är i sammanhanget åsikter och relationer byggs.17   

    I diskurspsykologin understryks individernas aktiva språkbruk, medan diskursteorin i övrigt 

snarare ser subjekten som styrda av diskurserna.18 Jag kommer alltså att analysera språket 

mellan lärare och forskare i de två mötena, i just de situationerna, och se hur de tillsammans i 

språket konstituerar den sociala världen med dess sociala identiteter och relationer.  

                                                 
16 Becker (2004) s 151. 
17 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s. 102 
18 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s. 14 
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Diskurspsykologin, som baseras på den socialkonstruktivistiska premissen att jaget inte är en 

isolerad utan en autonom agent, ser jaget som socialt. I mitt arbetsmaterial kommer jag att 

lägga fokus på hur identiteterna uppstår och omformas i kommunikationen mellan de två 

kulturerna, teoretiker och praktiker. Enligt diskurspsykologin anses att i detsamma dialogen 

konstrueras uppstår identitet, det vill säga att människor har flera, flexibla identiteter. Jag 

beaktar alltså kontexten så gott det går för att sedan kunna analysera de olika identiteterna i 

två mötena för att få en för stunden så hel bild av deras identiteter. 

     I mötena uppstår en grupprocess med det menar diskurspsykologin att när människor blir 

medlemmar av grupper börjar de att identifiera sig med gruppen och ser den sociala 

verkligheten utifrån gruppens perspektiv. Det vill säga att när han eller hon kategoriserar sig 

som medlem av en grupp uttrycker han eller hon mer en social än en personlig identitet. Ens 

självuppfattning baseras på gemensamma idéer om gruppen. I mitt arbetsmaterial visar detta 

sig i det starka grupptänkandet. Individerna i grupperna har valt gruppens idé som 

representant för vad de vill ses som. 

    Konstruktionen av en identitet beror enligt ovan alltså på vilken kontext, tillfälle och 

relation man befinner sig i, man skulle kunna tänka sig att identiteten beror på vilka 

diskursiva resurser man låter sig representera av vid tillfället. Med det menar jag inte att man 

har en ny identitet vid varje tillfälle. Det skulle ju få en person att framstå som han eller hon 

led av en personlighetsklyvning. Det jag menar är att den identitet som man ger uttryck för 

vid en given tidpunkt kan uppfattas som en avlagring av tidigare diskursiva praktiker. 

Tidigare diskurser färgar av sig på nya och med det skapas en kontinuitet. På detta sätt kan 

man möjligen identifiera och analysera fragment av andra diskurser i mitt arbetsmaterial.  

    I och med att jag valt att använda mig av diskurspsykologin som metod i min studie ser jag 

mitt eget arbete som en diskursiv konstruktion i sig. Med det menar jag att jag inte ser mitt 

resultat som det enda möjliga resultatet utan bara som en version av många andra möjliga. 

Denna syn står i motsättning till den positivismens syn på vetenskap som objektiv där 

kunskap ses som en passiv bild av verkligheten. Diskurspsykologin, som sällar sig till 

socialkonstruktivismens syn på vetenskap, försöker sig på motsatsen till positivismens 

kunskapssyn vilket innebär att de lägger vikt på reflexivitet.19 Enligt Vivien Burr betyder detta 

att de försöker använda sina teorier på sin egen forskningspraktik. Med tanke på att jag efter 

en tid i DK-projektet tog ett steg tillbaka för att reflektera över vad det var som hände i 

relationerna är diskurspsykologin en passande metod för just det här tillfället.  

 

                                                 
19 Burr, (1995) s. 180 
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1.6.2 Etnografisk metod 
 
I den reflekterande etnografiska delen kommer jag att redogöra för de möten som jag har 

deltagit i och studerat. Mötena är mellan det interna forskarlaget och två lärarlag. Detta 

innebär att jag sitter på två stolar. Jag är å ena sidan delaktig i mötet, å andra sidan observatör. 

För att bättre hantera denna dubbla funktion har jag använt mig av video. Dokumentationen i 

projektet har varit central för att få en tydligare bild att studera våra möten. Vi har använt oss 

av olika tekniker flitigt för att få en så varierad bild som möjligt. Efter varje möte har den 

interna forskarlaget analyserat vad det var som hände och vad det var som sades. En reflexiv 

analys där videomaterialet har gett upphov till värdefulla insikter och fördjupning i min studie 

som jag sedan försöker förmedla.20  

    För att få en tydligare bakgrund av mig som observatör så bör det nämnas att jag själv är 

utbildad bildpedagog och har jobbat i skolan med studenter i alla åldersgrupper.  

    Fältarbetet är en intensiv arbetsprocess som måste rymma både systematik och mera 

intuitiva infall. Det är viktigt att förhålla sig flexibel och möjliggöra båda dessa sidor av 

arbetet.21 Innan jag gått in till mötena har jag ställt mig frågor som rör min frågeställning i 

denna text (men även arbetslagens frågeställning i skolutvecklingsarbetet). Hur tilltalar 

forskarna och lärarna varandra? Hur är samtalstonen mellan parterna och hur upptäcker jag 

den? Med samtalston menar jag om den till exempel är ansträngd eller vänlig med inslag av 

humor, ironi och underförstådd mening. Frågorna är direkt kopplade till det jag vill ha ut av 

mötet och efter mötena har jag försökt att reflektera över vad det var som hände och vad det 

var som sades i samband med mina frågor. Med hjälp av dessa frågor och anteckningar 

skriver jag min analys med inspiration från reflexiv etnografi. Den reflexiva etnografin gör så 

att fokus sätts på forskaren och forskargruppen. 

    Jag har under ett flertal tillfällen träffat de människor jag har filmat och av praktiska skäl 

fungerar videokameran mer som en bandspelare i de två mötena jag kommer att analysera. De 

händer att de som pratar inte är med i bild på grund av att jag valt att inte stå bakom kameran. 

Detta val gjorde jag för att det ur mötessynpunkt inte skulle vara så uppenbart att jag bandade 

mötet. Givetvis vet alla i rummet om att jag har videokameran på och har godkänt det. Att jag 

hade rört mig bakom kameran hade stört närvaron i mötet. Jag har med detta gjort ett val att 

inte lägga så stor vikt vid bildmaterialet från mötena utan mestadels förlita mig på vad som 

sägs. 

                                                 
20 Becker, (2004) s. 151 
21 Kaijser & Öhlander (1999) s.27 
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2. Resultat 

De två möten jag studerar mellan lärare i arbetslag och den interna forskargruppen ligger 

ungefär i samma fas i projektet. Det ena laget har haft en tredje workshop medan det andra 

laget planerar för en tredje workshop. 

    Arbetslag A är yrkesverksamma i en medelstor svenska stad och lärarna undervisar i en 

teknikorienterad utbildning. Lärarna undervisar enbart i teoretiska ämnen. I gruppen är det två 

män och fyra kvinnor i åldern 25 till 40 år. Alla har lärarutbildning.  

    Arbetslag B är yrkesverksamma på en innerstadsskola med inriktning mot yrkesrelaterade 

utbildningar. Lärarna i lärarlaget undervisar både i praktiska och teoretiska ämnen. Det är fem 

män och två kvinnor, med och utan lärarutbildning, i åldrarna 25 till 60 år.  

    Den interna forskargruppen består av fyra forskare, två kvinnor och två män. Vid det ena 

mötet (mötet med arbetslag A) deltar enbart två från forskargruppen (en man och en kvinna) 

och vid det andra tillfället (mötet med arbetslag B) är det med tre från den interna 

forskargruppen (två kvinnor och en man). Tidsperioden är sensommar och hösten 2005.  

    Alla namn som jag använder i citaten är fingerade.  

 

2.1 Relationen mellan Arbetslag A och den interna forskargruppen 
 
Till arbetslag A åker jag och min kollega tåg två timmar för att komma fram. På vägen dit 

passar vi på att diskutera projektet Delade Kunskapsrum men den sista timman ägnas dock åt 

planering av mötet. Resan dit tar lika lång tid som mötet i sig och sedan har vi lika lång resa 

hem men både dit och hemvägen utnyttjas effektivt. Vi kommer till mötet förberedda samt att 

vi reflekterar på vägen hem.  

    Varje gång vi träffats med arbetslag A har uppslutningen varit god. Vi har valt att förlägga 

mötena på lärarnas arbetsplats bland annat för att underlätta för lärarna resmässigt men i 

huvudsak för att lärarna skulle känna en trygghet och uppleva att forskning går att bedriva på 

arbetsplatsen. Nackdelen med att träffas på deras arbetsplats är att det kan uppstå störmoment 

i form av ett telefonsamtal eller att någon kommer in i rummet. Då är det inte ovanligt att en 

av mötesdeltagarna reser sig upp och lämnar rummet utan eftertanke för att fortsätta 

diskussionen utanför i korridoren. Varje möte ligger i anknytning till deras lektioner så lärarna 

har inte haft samma möjlighet till förberedelse som vi, i den interna forskargruppen, har. 

Detta påpekar de ibland som en nackdel både vid möten och de workshops vi gör 

tillsammans.  
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2.1.1 Återkopplingsmötet med arbetslag A   

Rummet vi träffas i för detta speciella återkopplings- och planeringsmöte har vi varit i förut. 

Det är ett ljust litet och enkelt konferensrum med ett ovalt träbord med färgglatt klädda stolar. 

I ena hörnet står en stor tidskriftssamlare i trä med tidningar om pedagogisk forskning och 

andra aktuella lärartidningar.  

    I mötet sitter jag och min kollega bredvid varandra och lärarna droppar in då de är klara 

med sina lektioner. Vi har med oss en present och det blir en allmänt uppsluppen stämning i 

rummet. Som vanligt har lärarna med sig kaffe och bullar till mötet. 

    Vi upplever arbetslag A som ett starkt sammansvetsat lärarlag som har ett för dem tydligt 

driv och vision att gå efter. Denna sammansvetsning kan vara anledningen till att vi sett 

arbetslaget som en svårtydd grupp. Deras attityd gentemot oss i den interna forskargruppen 

har gestaltat sig i en viss skepsis. Samt att de har en jargong sinsemellan som närmast kan 

uttryckas som en intelligent glättighet. Samtidigt som de som individer visar en osäkerhet i att 

uttrycka gruppens gemensamma åsikter. Med det menar jag att de verkar samarbeta bra, de 

skämtar och håller en stark grupptanke. I följande kommentar uttalar sig en av lärarna om den 

metod de jobbar med. Det är just denna metod som de vill utforska och utveckla i själva 

projektet som vi jobbar tillsammans med.  

 
Gudrun [lärare] - Metoden går ju så otroligt mycket ut på lärarintegrationen. Att vi jobbar så 

otroligt nära vi lärare hela tiden…att man i mitten av en mening kan avbryta sig och den andra 

läraren fyller på.22 

 

Detta är ingen unik kommentar utan det finns flera tillfällen i mitt observationsmaterial då de 

poängterar sitt tydliga grupptänkande. Ett annat är:  

 
Fiffi [lärare] - Det min grupp bestämmer i sann demokrati säger jag ja till.23 

 

Detta uttalande sades i en skämtsam ton då en av lärarna var tvungen att lämna ett möte vi 

hade. Samtidigt som hon uttalade det i en skämtsam ton låg det allvar bakom.  

Deras grupptänkande är så starkt och jag upplever att de tydligt låter sig representeras av den.  

Med det menar jag att de inte ser sig själva som individer utan som en grupp med gemensam 

åsikt och vilja. En bild som vi som utomstående upplever som stark grupp. Frågan är om de 

låter den komma i vägen för eventuell utveckling av deras metod.  

     I arbetslaget finns det tydliga formella ledare och informella ledare vilket verkar fungera 
                                                 
22 Möte med arbetslag A den 29 september 2005. 
23 Möte med arbetslag A den 29 september 2005. 
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bra. Vid ett möte formulerade dock den formella ledaren en egen tanke utan att riktigt ha 

dubbelkollat att det var en del av den gemensamma tanken. Detta visade sig direkt i dialogen 

som utspelade sig i gruppen. I situationen diskuterar de tillfällen då en kurs i samband med 

vårt samarbete ska bedrivas. Klemens har uttalat sig om hans önskemål om att kursen ska ske 

på dagtid. Att uttala sig förhastat i gruppen utan mandat är att gå utanför gruppens kontroll. 

Klemens är snabb om att be om ursäkt och beskriver sig själv som naiv. 

 
Klemens [lärare] – Men jag såg det någonstans, men ja … förlåt, Gudrun 

Fiffi [lärare] – Jag ser en heldag. 

Klemens – Men jag kanske var naiv. 

Gudrun [lärare]– Men jag tänkte kanske att jag hade någon vän här som också hade uttalat sig 

om att det kanske inte var så bra att ha det på dagtid. Men.. 

Fiffi – Det är jag.  

Gudrun – Då gör jag det själv. 

Fiffi - Jag kan tänka mig kvällstid. 

Klemens – Gudrun, jag var….24 

 

     En annan av våra svårigheter med att nå arbetslag A är att de inte formulerat den metod de 

vill jobba med och utveckla i projektet. Detta har gjort att vi i våra möten och två första 

workshops inte har fått lärarnas frågeställning att utvecklas och klarna. I den interna 

forskargruppen känner vi en viss frustration i detta men samtidigt är det är ett resultat i vår 

forskningsstudie. Men frustrationen är ömsesidig. Även lärarna i arbetslaget har haft svårt att 

se våra workshopsupplägg som något som angår dem.  

 
Gudrun [lärare] - Jag befann mig inte i mina tankar i [namnet på den metod de skapat] metoden. 

Plötsligt blev det en mer allmän pedagogisk kontextdiskussion. I och med att Bertil[extern 

forskare] och Silvia[extern forskare] var där så blev det mer ett allmänt perspektiv…Inte så 

fokuserat på det vi håller på med. Jag förstod inte det under tiden. Vi pratade lite om det efteråt. 

Vad var det vi gjorde egentligen? och varför kändes det inte som vi jobbade med vårt?…jag 

hade förväntat mig att de skulle veta vad vi jobbade med och var intresserade av det. 25 
 

Citatet ovan är en lärare i arbetslag A som uttrycker sin besvikelse efter en workshop där vi 

har försökt att penetrera deras tema. Gruppen har i efterhand upplevt att workshopen har varit 

svår ta till sig. De har en kontinuerlig dialog i gruppen där de reflekterar muntligt över vad 

som händer i projektet. Vi får i efterhand ta del av dessa enbart genom vad de säger i mötena. 

Detta är inget de dokumenterar. Lärarlaget var ute efter en lösning och/eller en bekräftelse på 
                                                 
24 Möte med arbetslag A den 19 december 2005. 
25 Möte med arbetslag A den 29 september 2005 
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att vad de gjorde var rätt. Medan vi som intern forskargrupp tillsammans med regissören och 

dramapedagogen hade gått tillbaka till de begrepp som lärarna använde sig av för att 

analysera dessa i gruppövningar. Detta är ett tydligt kommunikationsproblem men det visar 

också olika kulturers sätt att angripa ett problem.  Med tanke på att lärarna är ute efter en 

lösning på hur de ska jobba med sin metod på skolan och forskarna behov av att 

problematisera metoden genom att diskutera grundläggande begrepp som lärarna använder 

uppstår en friktion. Gunilla Härnsten skriver i sin text Kunskapsmöten i skolvärlden om 

forskningscirklar som i mångt och mycket påminner om Delade Kunskapsrums workshopar 

med en stor skillnad att forskningscirklar inte jobbar med gestaltning.  Härnsten skriver: 

 
På ett sätt handlar forskningscirklar om att överbrygga en (ibland stor) klyfta mellan två världar. 

Inte sällan finns på ömse håll mer eller mindre orealistiska förväntningar och överdrivna 

föreställningar om varandra. Det är därför viktigt att eftersträva ett samarbete på lika villkor. 

Båda parter har mycket att lära sig av varandra.26 

 

Härnsten skriver i sin text om de tre forskningscirklarna att det tar upp till tio gånger för 

gruppen att stabilisera sig och komma fram till en frågeställning de känner sig redo att 

problematisera.27   

     

    Våra workshopar kräver en hög närvaro och det är svårt att reflektera under tiden. Det är 

därför vi har återkopplingsmöten efter workshoparna så att det ska finnas en chans att 

reflektera över vad det var som hände och sades. Det förra citatet förtydligar detta, hon sa att 

”hon inte förstod det under tiden” vad det var som hände men att hon i efterhand reflekterade.  

    Vi som intern forskargrupp har under ett halvårs tid försökt att förstå deras grund utifrån 

vad de baserar sin frågeställning men utan resultat. Attityden har som jag tidigare skrivit varit 

av en lätt skeptisk karaktär. Vi som forskargrupp har inte upplevt detta som ett förakt 

gentemot oss som teoretiker utan de har hela tiden varit öppna med sin relation till oss och 

andra forskare. Vi har tvärtom en rak och relativt öppen diskussionsform, framförallt efter den 

senaste workshopen som är det jag kommer att använda i den kommande analysen. 

    Arbetslag As stora problem är som jag tidigare nämnt att inte kunna sätta sig ner och 

definiera sitt frågeställningsområde med dithörande begrepp, det vill säga problematisera. De 

har använt sig av kända begrepp och beskriver sin metod utan att ha formulerat vad de själva 

menar med begreppen. I sista mötet som jag träffar dem tillsammans med en av mina kollegor 

möter vi en vilja att börja från början och göra en historisk bild av vad deras frågeställning 
                                                 
26 Härnsten, (2001) s. 14  
27 Härnsten, (2001) s. 40 
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(Hur utvecklar vi vår metod och kan andra använda den?) kommer ifrån samt att de vill skapa 

en gemensam bild omkring den. Jag uppfattar det som att en dörr öppnades för oss att ta stora 

steg i projektgruppens utvecklingsprocess. Detta mötet är dock utanför mitt arbetsmaterial. 

Något som är tydligt i vårt möte är deras stöd från skolledningen. Deras skolchef visar till och 

med ett muntligt intresse för att delta i våra workshopar. En av anledningarna till detta kan 

vara att skolchefen på halvtid jobbar på närliggande universitet med skolutvecklingsfrågor. 

 

2.2 Relationen mellan Arbetslag B och den interna forskargruppen 

Arbetslag B består egentligen av två grupper, B1 och B2. De var initialt så angelägna om att 

få delta i detta projekt att vi inte kunde motstå frestelsen att säga nej till deras konstellation. 

Vi förstod inte då vilka problem som skulle uppstå med att hitta gemensamma tider. Så här i 

efterhand har det inte varit lätt att få ihop arbetet rent planeringsmässigt. Jag som observatör 

har fått göra dubbla observationer och vi har ofta haft dubbla återkopplingsmöten för att det 

inte har varit möjligt att hitta tider då vi alla kan träffas. Både B1 och B2 jobbar med att 

undervisa inom yrkesrelaterade områden, teori och praktik. 

2.2.1 återkopplingsmötet med Arbetslag B 

Mötet jag kommer att använda som arbetsmaterial i denna text hålls i ett klassrum.     

Klassrummet består av 18 elevplatser och ett stort ovalt konferensbord med stolar. De har 

tavlor på väggarna och tygblommor i rummets hörnen. Lite varstans hänger det lättåtkomligt 

arbetsmaterial som de behöver för att undervisa, samt två stora whiteboards. En whiteboard 

framför skolbänkarna och en vid konferensbordet. De stora fönstrena utmed ena väggen har 

matchande gardiner. Det är ett klassrum som är välskött och det syns att de som jobbar här är 

måna om trivseln. Vid detta möte är lärare från både grupperna, B1 och B2, närvarande. 

    Till denna skola tar vi oss i arbetsgruppen kommunalt eller via cykel. Detta innebär att vi 

inte har samma möjlighet att förbereda oss på resvägen utan vi måste se till att mötas en stund 

innan. För att fika vid dessa möten går vi till lärarrummets kaffeautomat och får en svart, 

varm dryck i bruna plastmuggar. 

    De båda grupperna i arbetslag B har olika rektorer. Bägge rektorer har skrivit på det 

dokument som ger godkännande till lärarnas deltagande i detta projekt och båda dessa 

rektorer säger att det är ett intressant projekt men lärarnas möjligheter att delta i våra 

projektmöten måste ske efter skoltid. Citatet nedan förmedlar lärarnas syn på deras 

deltagande. 
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Elliot [lärare] – Det här gör man helt på egen frivillig basis. För att skolledningen ser ingenting 

till det här. De tycker att vi ska premiera och gå och fortbilda oss. Det syns ingenting i 

lönekuvertet precis som ni sa.  

Frans [intern forskare] – Jag tycker… 

Frida [lärare] – Bara ni inte krockar med schemat[med en tillgjord röst som skulle härma deras 

rektor]. Nu har jag sagt det sju gånger tror jag.28 

 

Här går det att skönja en viss besvikelse när det gäller rektorernas respons på lärarnas 

kompetensutveckling. I mötet beskriver de i vilken utsträckning de kompetensutvecklar sig 

och jag är personligen imponerad av deras ork och engagemang. Flera av lärarna läser på 

högskola vid sidan av vårt projekt och en går flera kurser. Nedan redovisar en av lärarna vilka 

kurser han tar vid sidan av jobbet. En av oss i den interna forskarlaget kommenterar med en 

fråga och får ett tvetydigt svar. 

 
Elliot [lärare] - Fyra fempoängskurser. Organisationeteori, (ohörbart)styrning, redovisning och 

marknadsföring.  

Frans [Intern forskare] - Ska du bli skolledare? 

Elliot – Tjammmm..29 

 

    Arbetslaget har även en attityd till skolutveckling som i bägge grupperna är positiv. Den 

ena gruppen, B1, jobbar aktivt med dokumentation av elevernas utveckling med hjälp av 

datorer och kamera. Deras drivkraft att delta i detta projekt var att utveckla sin dokumentation 

ännu mer, både teoretiskt och praktiskt.  

    Den andra gruppen, B2, engagerar sig aktivt i sin egen kompetensutveckling med hjälp av 

att komplettera vissa ämnen men också i att engagera sig fackligt. Tre av dem är fullt insatta i 

lönesättning och arbetsrelaterade frågor. De genomför även en egen utvärdering som de sedan 

analyserar och jämför med rikstäckande utvärderingar. Under observationerna upplever jag att 

denna grupp är som en egen skola i skolan. 

2.3 Jämförelse av Arbetslag A och Arbetslag B 

    Jämför man arbetslag A och arbetslag B har de skilda förutsättningar när man ser till 

skolorna samt att de valt att jobba med teman som skiljer sig markant. Arbetslag A är en 

relativt stor stadsskola medan Arbetslag B är en mycket stor storstadsskola. Arbetslag A har 

dock en starkare gruppkänsla än arbetslag B. Med detta menar jag att de på gott och ont har 

ett grupp-tänkande som är tydligt. Arbetslag B är som jag tidigare nämnt uppdelat i två olika 

                                                 
28 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
29 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
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grupper. Detta gör att det är svårt för dem att mötas och reflektera som grupp. De är dock vid 

våra workshopar och återkopplinsmöten öppna mot varandra och som arbetslag styrks de av 

en upplevt svagt stöttande skolledning.  

 

2.4 Kommunikationens förutsättningar 
 

För att komma närmare ett möjligt svar på min frågeställning så kommer jag nedan att 

analysera dialogen som förs under dessa två möten. Jag kommer speciellt att titta på vad 

lärarna säger till de interna forskarna och vad de interna forskarna säger till lärarna i det 

sammanhang de sitter i. Som jag skrev inledningsvis finns en generaliserande åsikt om att 

forskare/teoretiker är ett skrivande folk och att praktiker är ett görande folk och att skriver för 

varandra och att lärare utgår ifrån att det forskarna skriver inte angår dem. Vilka positioner 

intar de båda grupperna under samtalen och hur visar de sig i samtalet? Vilka avlagringar bär 

man med sig från tidigare diskurser som färgar av sig i dialogen? 

2.4.1 Sociala situationer 
    Vilka har förutsättningar för kommunikationen varit i dessa två möten? Människor närmar 

sig sociala situationer med förväntningar på och antaganden om ”vad ger jag mig in i nu” eller 

”vad kommer att hända här”.30 Förväntningarna är inget som jag har undersökt men som jag 

antar finns i mötena. Visserligen har vi i den interna forskargruppen förberett arbetslagen vad 

vi vill gå igenom i mötena men endast i grova drag med en skissartad agenda. Vi har träffats 

ett antal gånger förut, såväl i möten med som utan externa forskare. Så den initiala 

osäkerheten som kan uppstå i ett möte med främlingar är något som vi lämnat. Vi i den 

interna forskargruppen är dock utomstående i deras värld. Vi kommer in och har en helt annan 

planeringshorisont. Vi rättar oss i mångt och mycket efter lärarnas förutsättningar för att 

möten över huvud taget ska ske. Visserligen har vi, de interna forskarna, och lärarna olika 

drivkrafter och målsättningar men vi har alla gått in med samma mål om att avsluta mötet 

med nya erfarenheter.  

2.4.2 Kontexten 
En annan förutsättning för kommunikation är kontexten. Hultman och Robertsson Hörberg 

skriver i en artikel att sammanhanget som omger läraren i arbetet kan ha avgörande betydelse 

för lärarens attityd och möjlighet till utveckling och förnyelse.31 I vårt projekt har vi med detta 

i åtanke i mesta möjliga mån försökt att tillgodose vad vi trott varit viktigt i sammanhanget. 
                                                 
30 Linell, P (2005) s. 5 
31 Hultman & Robertsson Hörberg (1998) s. 339, Citatet är fritt översatt från engelska till svenska. 
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Då har vi inte enbart tittat på den fysiska delen utan försökt att se på det sociala. Till exempel 

jobbar de tillsammans i arbetslagen, har de en gemensam frågeställning att utgå ifrån samt att 

frågeställningen är kopplad till deras arbetssituation så att det inte ska upplevas som ännu ett 

arbetsmoment.  

    En annan av anledningarna till dessa återkopplingsmöten, utöver att reflektera över den 

tidigare workshopen, har varit att diskutera den kommande kursen som vi på institutet ska 

hålla. Kursens ämne är vetenskapsteori och deltagarna är lärarna i projektet. En av oss i det 

interna forskarlaget ursäktar i ett möte med AL:A en försening av kursstarten. Förseningen 

beror på problemet med att vi haft svårt att nå ett av de arbetslag vi jobbar med i studien 

(detta är ett tredje arbetslag som inte ingår i denna studie). Den interna forskaren är här snabb 

med att poängtera att vi i forskarlaget vet om att alla lärare vi jobbar med har en tung situation 

på arbetsplatsen med mycket att tänka på och göra. I detta citat som följer försvarar han det 

arbetslag som varit svårt att nå på följande sätt: 

 
Benny [intern forskare] – Eh men dom är …just under hösten har de varit svårnåbara. Dom har 

en tuff situation i skolan. Men dom är ju inte ensamma om det. Jag menar det är ju en del av vårt 

projekt… tycker vi då att det inte är alldeles enkelt och köra ett sånt här projekt. Det är olika 

modes, det är en mode för skolan och det är en mode för oss. Som är en annan värld och så ska 

man försöka få ihop det och det är inte alldeles enkelt.32 

 

     Den interna forskaren är här tydlig med att göra en positionering av de olika grupperna vi 

tillhör. Vi som forskargrupp har ett sätt att se på saker och vara och lärarna har ett sätt att se 

på saker och vara. Den skillnad som finns i våra olika arbetssituationer kallar han mode. Han 

trycker på att vi är medvetna om den och med det säger han att det är skillnader mellan oss. 

Skillnaden han beskriver är i vardagen men han avslutar med att använda ett ord som 

förtydligar även att det även finns skillnader språkmässigt. Ordet mode är engelskt och 

användandet av det är problematiskt i och med att det distanserar situationen och poängterar 

att vi lever i två världar. Inte bara genom att det är på engelska utan även att det är ett begrepp 

som oftast används i samband med tekniska diskussioner. I sammanhanget blir ordet en 

omedveten markering som säger något om hur han positionerar sig och blir positionerad i en 

alienerad position. Ordet i sig är dessutom en avlagring som kommer från en helt annan 

diskurs. En diskurs som kräver andra förutsättningar för kommunikationen och en annan 

begreppsapparat.  

     Som jag skrev tidigare så är det deras arbetssituation som gör det svårt rent tidsmässigt. 

                                                 
32 Mode är ett engelskt ord och närmast översätts det till svenskan som ”läge” i detta sammanhang skulle man 
kunna översätta det till arbetssituation. Möte med arbetslag A den Möte 19 december 2005. 
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Det ena arbetslaget ger även förslag om att vi ska ses på helger. 

 
Gudrun [lärare]– Någon gång så gjorde vi oss beredda, i alla fall jag, att det handlade om en 

eller annan helg. Till och med åka …. 

Benny [intern forskare] – Ja, just det. 

Gudrun –…. Ta sig till huvudstaden och så. SÅ jag menar att ta det en lördag eller en söndag 

och göra en sådan här grej kanske funkar.33 

 

     Forskargruppens stora problem har varit att få till stånd möten med lärarna i arbetslagen. 

De har haft fullt upp på sina skolor och kommer ofta med andan i halsgropen in på våra 

möten. Detta är något de är noga med att poängtera så att vi i den interna forskargruppen ska 

känna att vi är en extra aktivitet de gör utöver sitt vardagliga arbete. De har som vi inte fått 

tiden att reflektera över vad mötena kommer att behandla. Visserligen sägs lärare vara duktiga 

på att jonglera många olika tankar och idéflöden i sitt arbete men att gå direkt in en annan 

kontext, vårt projekt, verkar vara påfrestande och svårt.  

 
Gudrun [lärare] –Det var lite stressigt. Idag har det känts alltså jag har känt det dom senaste 

gångerna att man går verkligen från lektion och rakt in. Alltså det är svårt att riktigt få ut. 

Hjärnan är inte på topp.34 

 

Här var en beskrivning av svårigheten med att ställa om sina tankar. Deras dagar går i ett. Att 

medier bedriver en hård ifrågasättning av lärares professionalism är allmänt känt. Nedan 

beskriver lärarna att problemet även finns på närmare håll. I detta fall det interna forskarlaget 

som slarvigt uttryckte en förvåning över att de skulle gå på lov. Detta utlöste ett gemensamt 

klargörande för deras arbetssituation. 

 
Pernilla [lärare] - Nä, men det är nu vi ska vila. Det är nu vi stänger av när vi går hem imorgon.  

Benny [intern forskare] – Aha, precis. 

Sydow [intern forskare]  – Är det nu det börjar? 

Benny – Är det imorgon? 

Allvar [lärare] – Mmm. 

Sydow - Imorrn? Går ni på julledighet imorrn? 

Gudrun [lärare] - Men då har vi jobbat 45 timmar i veckan minst. 

Sydow – Va? 

Gudrun - Men då har vi jobbat 45 timmar i veckan minst. Hela tiden. Jag vill bara nämna det.  

Bodil [lärare] - I förbigående.  

                                                 
33 Möte med arbetslag A den 19 december 2005. 
34 Möte med arbetslag A den Möte 19 december 2005. 
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Pernilla [lärare] – När kom ni ner på 45? [L riktar sig till resten av gruppen och poängterar att de 

jobbar mycket i övertid.] 

Gudrun och Fiffi – Ja, minst. 

Klemens [lärare] – Det är det där jultalet man fått från alla sina vänner och bekanta. Då börjar 

man nu… 

Gudrun, Fiffi, Bodil och Pernilla – Ja. 

Gudrun – ÅÅh har du jullov? [i en ironiskt härmande ton som ska efterlikna vänner och 

bekanta….] Ja, vad tror ni!! [C s´var till sina vänner] 

Bodil och Fiffi i kör – Ja, precis. 

Gudrun – Ja, vad tror ni. Vi jobbar ju in det. Nu kan vi fortsätta.[sista uppmaningen var riktad 

till oss andra om att gå vidare i mötet]35 

 

Detta är en lärares beskrivning av hur de upplever sig misstänkliggjorda och hur de verkligen 

förtjänar att ta lov. De har till och med ett försvarstal som de är beredda att föra på tal varje 

gång de får kommentarer om deras inarbetade lov. 

     Tidigare nämnde jag att vi var måna om att sammanhanget kring läraren skulle vara så 

gynnsam som möjligt. Att mötena sker på skolan där de känner sig hemma och att vi månar 

om att de sätter tiderna, att vi i den interna forskargruppen är lyhörda för lärarnas behov. Men 

hur vi än kämpat med den så är tiden en tröskel som vi har haft lite makt att rå på. Hultman 

och Robertsson Hörberg skriver att det sociala sammanhanget innebär  

 
/…/ konstant dåligt samvete, eleverna kommer först. Lärare stressas antingen av att inte ha 

tillräckligt mycket tid att hjälpa alla elever eller att inte ha tid att följa läroplanen.36 

 

     I en rapport från Lärarförbundet poängteras bristen på tid till lärarens egen 

kompetensutveckling. I rapporten nämns att var tredje lärare inte får någon 

kompetensutveckling i arbetet. Nio av tio hinner inte reflektera över sitt arbete och bara två av 

hundra hinner ägna nämnvärd del av arbetstiden till utvecklingsarbete och forskning. Viljan 

finns att förändra och utvecklas men arbetstiden går till administration och drift av skolan.37 I 

mötena som jag deltagit i har detta varit en överhängande faktor. Detta är något som syns i 

citaten ovan och även i kommande citat. 

 

2.5 Läraren och forskning 

När jag studerade Skolverkets rapport Förskolans, fritidshemmets, skolans och 

                                                 
35 Möte med arbetslag A den Möte 19 december 2005. 
36 Hultman & Robertsson Hörberg (1998) sida 337, Citatet är fritt översatt från engelska till svenska. 
37 Lärarförbundet, (mars 2004) s. 40-49 
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vuxenutbildningens deltagande i nationell och internationella forsknings- och 

utvecklingsprojekt är det med en självklarhet begreppen forsknings och utvecklingsprojekt 

används utan att direkt ta upp diskussionen vad forskning och utveckling är. I rapporten står 

det till och med klart utskrivet att pedagogerna som svarade på enkäten hade problem med att 

skilja på begreppen. 

 
Det är inte alldeles klart vad de svarande[pedagogerna] menar med forskning och 

forskningsprojekt.38 

 

Bara den här meningen på sida fem visar på att de kommit fram till något intressant i 

rapporten. Att det finns en begreppsförvirring som gör det svårt att genomföra enkäter av 

denna typ om inte alla är på det klara vad som menas med alla begrepp. I våra möten har jag 

upplevt att alla lärarna är synnerligen intresserade av att delta i vårt forskningsprojekt. 

Lärarna visar starkt intresse för att undersöka sin vardagsrealitet på ett systematiskt sätt. 

 
Frida [lärare] - Ja, jag är jätteintresserad. 

Frans [intern forskare] - Ja du är ju självgående.  

Peder [lärare] – det är något jag ändå håller på med som jag vill utveckla som jag precis har 

börjat med och har en idé kring.39 

 

De är till och med beredda att resa i två timmar för att komma med friska hjärnor och de har 

redan i sitt eget arbete initierat utvecklingsarbete som de vill jobba vidare med. Det visar även 

på ett behov av att reflektera över vad det är de gör dagligen tillsammans med eleverna.  

     Arbetslag B som vi har jobbat med i denna forskningsstudie har varit lite speciell i sin 

sammansättning i och med att de kommer från två separata arbetsgrupper på skolan. I denna 

text skriver jag dock om dem som ett arbetslag fast de i själva verket är två skilda grupper på 

en stor skola. De har dock samma frågeställning och vi använder respektive gruppernas 

kunskaper och erfarenheter i de workshopar vi har haft. Deras förhållningssätt till samarbete 

är välutvecklat och det märks att de går in för sin kompetensutveckling på ett medvetet sätt.  

 
Elliot [lärare] – För min del så känner jag att jag passar nog. Jag har precis avslutat ett 

examensarbete. Jag ska läsa…Jag ska ändå läsa tjugo poäng på halvfart med början den 19 

januari. På halvfart och då blir det liksom.. 

Frans [intern forskare] - Ok, vad ska du läsa då? 

SolBritt [intern forskare]  – Då blir det helfart. 

                                                 
38 Andrae Thelin (2002) s. 5 
39 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
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Elliot - Det kommer jag knappt ihåg. Jag får kolla. Hehe  

Mummel 

Elliot – Det är med inriktning mot företagsekonomi. Komplettera grejer. Och om jag ska hoppa 

på det här så blir det att jag jobbar heltid och pluggar heltid. Och jag tror att det blir… 

SolBritt – Då får du ingen fritidssysselsättning. 

Elliot - Ja, precis. 

Frida – Vad är det för företagsekonomi. 

Elliot – Ja, det är …ja, vaddå menar du? 

Frida - Ja, jag menar ska du gå på högskolan på heltid eller…? 

Elliot – Nej på halvfart. 

Elliot - Fyra fempoängskurser. Organisationeteori, (ohörbart)styrning, redovisning och 

marknadsföring.  

Frans - Ska du bli skolledare? 

Elliot – Tjammmm..40 

 

     Det är alltså inte enbart i vårt projekt som de kompetensutbildar sig utan de har flera 

strängar på sin lyra.  

 
Peder [lärare] - Kenneth vet du, går ju och läser in mattebehörighet så han har det ganska tufft. 

Och det är ju på halvtid han kör det. Jag misstänker att han kommer att komma snart. 

Frans [intern forskare] – Ni sysslar mycket med den typen av fortbildningar. Är ni speciella på 

det viset? 

Elmer [lärare] – Jag håller på med och gå på bildpedagogiken på Konstfack.  

Frans – Det gör du? 

Elmer - En kurs just nu och den slutar någon gång efter… 

Frans - Fan vad ni håller på? Gör alla lärare så?41 

 

     Vissa kurser är direkt kopplade till det ämne de jobbar med och annan 

kompetensutbildning verkar vara mer relaterade på allmänna intressen, som här en 

bildpedagogikkurs på Konstfack. Det är dock en pedagogisk kurs. 

Deltagarna är inte sena med att ge sig själva beröm, en bekräftelse de verkar behöva för att gå 

vidare i sin utveckling.  

 
Kamilla [lärare] – Vi är fantastiska som håller på… 

Sydow – Ja. 

Frida [lärare] – Ja, det är vi ju faktiskt. 

Frans [intern forskare] försöker att komma till tals men L1 och L2 pratar i mun på varandra. 

Missnöjda med situationen och om hur bra de är som ändå fortbildar sig.  
                                                 
40 (ibid). 
41 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
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Frans – Det är faktiskt ….förvånande att inte skolledningen inser det.42 

 

     I slutet kommenterar en av de interna forskarna skolledningens oförmåga att bekräfta 

läraren. Detta är något som i arbetslag B´s situation verkar vara återkommande, rektorernas 

tillkortakommande med att se vad lärarna i själva verket gör bredvid sin undervisning. 

2.6 Värdehierarkier som hinder 

Man kan säga att forskarkåren är en institution med en stark legitimitet i universitet och 

högskola. Lärarkåren är också en stark institution med skolan som en traditionstyngd 

legitimitet. Bägge dessa institutioner har konventioner, normer och regler som strukturerar 

mänskligt handlande till bestående eller återkommande handlings- och tankemönster.  

För att hitta något intressant i arbetsmaterialet letar jag efter dessa handlings- och 

tankemönster för att se hur respektive grupp använder sig av de förhandenvarande diskurserna 

för att framställa sig själva och världen på bestämda sätt i social interaktion, och vilka sociala 

konsekvenser det får.43  

    För att ta sig till forskarvärlden måsta man först ha tagit sig igenom skolvärlden och detta i 

sig ger en hierarkisk synvinkel på det hela. Det är lätt att se på forskarvärlden som något 

bättre för det har krävt längre tid och mer arbete att ta sig dit. Detta är inte en värdering som 

jag personligen håller med om. Jag vill i detta projekt se dessa två institutioner som två vid 

sidan om varandra stående institutioner fyllda av individer och situationer som skapar sin 

verklighet.  Är det dock så att det i dialogen går att se dessa generaliseringar? Projektet 

Delade Kunskapsrum vill undersöka förutsättningarna för en ny institution, en arena där dessa 

två världar, forskare och lärare, kan mötas. Denna arena lånar legitimitet av de två 

institutionerna vi jobbar med, skol- och forskarvärlden.   

    Varje möte som jag har varit med i där pedagogikteoretiker och lärare träffats berättar 

teoretikern mycket klargörande om sin bakgrund som lärare. Nedan är det en ny intern 

forskare som presenterar sig för ett av arbetslagen:  

 
SolBritt (intern forskare) – SolBritt Gustavsson heter jag. Vad ska jag säga då? Jag har en tjänst 

vid ett närbeläget universitet och är tillfälligt på forskningsbolaget nu och har varit här i två år. 

Jag har mest forskat om internet, jag har jobbat i grundskolan, i 17 år, jobbat med barn i alla 

åldrar.  

Frans (intern forskare) - Men det var inte som forskare dom 17 åren. 

SolBritt - Nej.  

                                                 
42 (ibid). 
43 Winther Jørgensen & Phillips (1999)  s. 13 
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Frans - Utan du började som lärare. Vilket ju i och för sig är intressant.44  

 

I det här citatet är det till och med en av oss andra interna forskare som hjälper till att 

förtydliga den nya forskarens bakgrund. Forskaren är inte sen med att ge en full resumé. Jag 

upplever det som ett slags spel mellan de båda parterna, forskare och lärare. En lärare ger en 

följdfråga till forskaren och går ännu mer in på djupet av vilka åldrar hon jobbat med. Men för 

att inte trampa några av lärarna på fötterna med sin bakgrund så poängterar hon att gymnasiet 

är hennes svaga länk. Där är det lärarna i arbetslaget som har den största och mest aktuella 

erfarenheten.  

 
Frida (lärare) - När du jobbade som lärare. Vilka åldrar jobbade du med då? 

Solbritt – Jag är utbildad klasslärare och mellanstadielärare. Jag har faktiskt jobbat med … från 

förskola till högskola. Med alla åldrar….från småbarnsavdelningen på dagis. Men gymnasiet har 

jag allra minst erfarenhet för där har jag bara jobbat med Herrmodselever. På den tiden det fanns 

Herrmods. Man skickade brev [Solbritt gör en rörelse med handen som att breven går fram och 

tillbaka].45 

 

Det finns en balansgång i den här markeringen som är känslig. Det är som om att forskarna 

bekräftar generaliseringarna om att akademiker är mer värda genom att så försiktigt poängtera 

att man minsann är en praktiker i botten men har kommit längre i utvecklingen. Samtidigt 

som det interna forskarlaget signalerar en tillhörighet med lärargruppen.  

    Båda arbetslag som vi samarbetar med i vårt projekt jobbar med öppna dörrar och söker 

hjälp hos varandra. Jag upplever inte att det är som Pär Larsson beskriver: 

 
”…den professionsbaserade skolan är den vanligast förkommande. Den motsvarar den 

traditionella skolan med professionella lärare som arbetar relativt isolerat från varandra.” 46 

 

    Jag kan dock enbart analysera respektive arbetslag på respektive skola. Jag har inte tittat på 

hur samarbetet är mellan arbetslagen på skolorna. 

    En annan forskare är Henry Mintzberg som menar att skolor är typiska exempel på 

professionella byråkratier. Dessa utmärks av att lärarna i dessa skolor har en hög grad av 

professionell autonomi, de kontrollerar sina egna metoder och arbetar relativt oberoende utan 

att behöva koordinera sitt arbete med kollegor. Det handlar i stor utsträckning om att 

professionella organisationer inte är sammanhållna enheter. Dom är snarare en samling 

                                                 
44 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
45 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
46 Larsson (2004) s. 187 
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individer som samlats för att dela på resurser.47 Detta är dock inget som jag har upplevt i de 

arbetslag vi har arbetat med. Men som jag har nämnt tidigare så har jag inte tittat på skolorna i 

helhet utan på enskilda arbetslag. Det är möjligt att jag skulle kunna se att de arbetslag vi 

jobbat med som sammanhållna enheter. Hur de i sin tur relaterar sig till resten av skolan är en 

annan diskurs. Vad jag kan se i arbetsmaterialet är att arbetslag B har en stark vi-känsla när 

det kommer till administrationen. Detta i sig är ett hinder som sätter pinnar i hjulen för 

skolutvecklingen. Arbetslag A som jag tidigare beskrivit som en stark grupp med tydlig vi-

känsla pratar om sin rektor med tillit med avsatt tid i schemat. Det vill säga inte en lika tydlig 

värdehierarki där den ena parten förhåller sig på ett högre eller lägre plan. 

 

     Arbetslag A jobbar tätt tillsammans och delar undervisning allt eftersom det passar 

lärarnas kompetens och erfarenhet. Deras frågeställning rör sig om hur de som lärare ska 

kunna utveckla sin integrering som lärare i skolan och i samhället. Citatet nedan illustrerar 

den samhörighet som finns när en av lärarna pratar för alla. Han använder ord som vi och våra 

och han uttrycker den kollektiva känslan som de alla hade. Han börjar med en idé om hur de 

hade velat ha det.  

 
Klemens [lärare] - Jag kommer tillbaka till den gång vi hade en workshopdag. Vi var nere i 

bilverkstan. Och så kände vi lite efteråt den dagen att vi hade träffat forskare men vi hade aldrig 

riktigt diskuterat på ett sätt ämnesövergripande arbetssätt. Alltså vi fick aldrig någon riktig insyn 

i vad dom ansåg och vad vi ansåg eller vad vi tyckte och ja, vi hann aldrig riktigt. Vi krockade 

aldrig.…våra åsikter på något sätt. Så var utvärderingen efteråt. Vi hade velat ha lite mer 

liksom…48 
 

I denna skola kan samarbete bäst karaktäriseras som verksamhetsinriktat. En skola där det 

pratas om en speciell ”anda” och ordet ”vi” används flitigt i samtalet. Användandet av ordet 

vi i samtalen upplever jag som en stark markering av var ”vi” börjar och slutar. I citatet ovan 

görs en åtskillnad på forskarna och lärarna som deltagit i workshopen. Lärarna hade samlats i 

efteråt och reflekterat över vad det var som hade hänt och vad som diskuterats i mötet. De 

hade gemensamt upplevt att det som de ville diskutera inte hade berörts. Här har vi en tydlig 

åtskillnad. Forskarna hade kommit till skolan men det hade inte uppstått någon kemi. De hade 

inte krockat. Lärarna hade velat ha mer insyn i vad forskarna tyckte om deras metoder som de 

arbetade med i skolan. Istället hade forskarna än en gång distanserat sig med att prata om 

begrepp. Det här skulle kunna vara ett frö till att det finns generaliseringar om att forskare 

                                                 
47 Mintzberg, H. (1983) 
48 Möte med arbetslag A den 19 december 2005. 
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sitter på sina rum och gör sitt utan att det rör det vardagliga arbetet på skolan. 

     Nedan följer fler exempel på Arbetslag A:s användande av ordet vi. 

 
Fiffi [lärare] – Men var det inte det vi sa? 

 

Gudrun [lärare] – Ja, vi gör det inte i photoshop. 

 

Gudrun [lärare] – Ja, vad tror ni. Vi jobbar ju in det. Nu kan vi fortsätta.[sista uppmaningen var 

riktad till oss andra om att gå vidare i mötet] 

 

Gudrun [lärare]  – Alltså det är svårt för oss med dagtid för vi får ju inga vikarier.49 

 

     Vid flera tillfällen i mötet är det till och med så att de avslutar varandras meningar utan att 

de själva reagerar. 

 
Klemens [lärare]Så var utvärderingen efteråt. Vi hade velat ha lite mer liksom… 

Gudrun [lärare] – …stöt och blöt. 

 

Gudrun [lärare] – Ja, jag skulle ju vilja att vi tittade rejält.. 

Klemens [lärare] – …i plånboken.  

 

Gudrun [lärare] - Men då har vi jobbat 45 timmar i veckan minst. Hela tiden. Jag vill bara 

nämna det…  

Bodil [lärare] -…i förbigående. 

 

Fiffi [lärare] – Vi får ju jobba ifatt… 

Gudrun [lärare]  – ..ohyggligt.50 

 

    Denna sätt att fylla i varandras meningar kallas turtagning i forskning om samtal och 

beskriver hur de som pratar ger och tar i samtalet. Detta sätt att ”fylla i” varandras tal är ett 

sätt visa på graden av samhörighet i gruppen men också ett sätt att kontrollera varandra. Med 

det menar jag att de inte litar på varandra att avsluta meningen korrekt eller tillåter den andre 

att avsluta meningen själv.  

    Arbetslag A har stöd av sin rektor i sin kompetensutveckling som i slutändan är tänkt att bli 

en metod som ska och profilera/utveckla skolan, en slags frihet under ansvar. Arbetslag B är i 

sina grupperingar verksamhetsinriktade men har oturen att vara en del av en så stor 

                                                 
49 (ibid). 
50 Möte med arbetslag A den 19 december 2005. 
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organisation där de har flera rektorer som inte verkar ha något större samarbete. På så sätt 

upplevs arbetslag:s Bs kompetensutveckling som en individutveckling till skillnad från 

arbetslag A, en gemensam satsning. Detta i sig är ett hinder för den allmänna 

skolutvecklingen. Alla lärare borde ha samma möjligheter för en fortsatt 

kompetensutveckling. En utveckling som gynnar den svenska skolan i det hela. 

Nedan följer ett citat från mötet med arbetslag B där de uttrycker sin upplevelse av 

rektorernas engagemang i deras arbete. 

 
Frans [intern forskare] - Det är nämligen tycker jag lite intressant för oss själva ehh därför vi 

hade ju som villkor att skolledningarna skrev på den där blanketten. Och sedan har vi ju knappt 

sett röken av dom.  

Alla pratar i munnen på varandra. 

Elliot [lärare] – [ohörbart]…senaste workshopen. 

Kamilla [lärare] – Vad sa du? 

Elliot – Vi fick knappt gå på senaste workshopen. 

Kort tystnad. 

Frans – Det hör ju till villkoren om man nu tittar på…51 

 

     Forskarna Jan-Erik Liljegren och Dick Åhman formulerar i en text hur de skulle vilja se 

framtidens skolledarengagemang: 

 
Skolledarens roll är viktig i sammanhanget. Forskande skolledare skulle tvingas betona sitt 

pedagogiska ledaransvar. Därmed skulle skolans innehållsfrågor få en viktigare roll, vilket 

skulle ge didaktiken ett ökat utrymme i skolans kollektiva vardag; den vardag som idag håller på 

att kvävas av administrativa sysslor.52 

 

    Pär Larsson skriver i sin bok Förändringens villkor, en studie av organisatorisk lärande i 

förändring att vägen till skolutveckling går via samarbete och verksamhetsutveckling, och 

inte bara via individutveckling, vilket tycks vara ett modernt synsätt.53  

    I vårt projekt sökte vi efter arbetslag som ville samarbeta runt en frågeställning som utgick 

ifrån deras dagliga arbetssituation. Det var centralt för oss att lärarna formulerade sig runt ett 

tema som var intressant för dem samt att förstå deras problem rent logistiskt. Viljan till att 

delta i utvecklingsarbete hos de lärare vi jobbat med har varit stor. Forsknings- och 

utvecklingsarbete (FoU) blev ett uttryck under reformen med ”sektorsforskning” utanför 

högskola och universitet. FoU skulle vara mer av ”tillämpad forskning”, det vill säga inte göra 
                                                 
51 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
52 Liljegren & Åhman (1999) s. 13 
53 Larsson (2004) s. 188 
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grundforskning som på universitetet utan använda den praktik som finns att tillgå. En av 

lärarna i arbetslag B har i sitt klassrum redan startat upp ett eget projekt så han såg vårt som 

en chans att formulera sig runt vad det var han höll på med.  

 
Peder [lärare] - Så det kan handla också om… eeh, för jag har ju en grej som jag skulle vilja 

fördjupa mig i också då… eeh som har med det här att göra. Det är lite grand om det här med 

kunskaper om det här med eller pedagogiker…. 

Frida [lärare] – Kan man göra en om litteraturstudier eller måste det vara..54 

 

 

    En annan av lärarna ville direkt gå in på litteraturstudier. Deltagarna verkar ha gått med i 

projektet med olika drivkrafter men de har samma frågeställning vilket gör att de har en 

möjlighet att samarbeta. Vi som forskare poängterar att det är den vardagliga situationen i 

deras arbete som är intressant och att så länge deras uppsats hänger ihop med deras valda 

frågeställning så finns det ingen som stoppar dem. Lärarnas tydliga engagemang syns i 

kommentaren ovan. De avbryter varandra friskt. En lärare vill undersöka sin vardag och 

jämföra med olika ”pedagogiker” medan en annan vill göra litteraturstudier i ämnet. Den 

senare läraren har initialt i mötet presenterat sig på följande sätt. 

 
Frida [lärare] - Frida Berg heter jag. Jag är yrkeslärare och musiker. Genuspedagog, det är 

viktigt i dags läge att man är genuspedagog. Och har sökt till den här kursen på högskolan. Och 

jag har redan börjat, om man säger, fundera i de här banorna. Det som jag har gjort här kommer 

jag att naturligtvis då använda i den kursen som kommer. Och det kommer naturligtvis bli en 

vetenskapsteori som man kommer att gå igenom har jag tänkt det.55 

  

    Finns det språkskillnader mellan teoretiker och praktiker som gör det omöjligt för dem att 

prata med varandra? Visst finns det en skillnad mellan den akademiska världens språkbruk 

och lärarens språkbruk. I de samtalen, mellan den interna forskargruppen och lärarna, har det 

dock inte uppstått några noterbara språkförbistringar. Några gånger har det hänt att ett 

begrepp inte förståtts men då har respektive grupp inte varit sena att förklara dess innebörd. 

Vad jag dock upplevt är att lärarna i en del fall tenderar till att vilja använda sig av ett annat 

språk än sitt eget när de vill diskutera något vetenskapligt. I citaten ovan är exempel från ett 

möte där vi bland annat diskuterar en framtida kurs på Lärarhögskolan som lärarna ska delta i. 

Läraren som jag kallar Peder brukar annars inte ha några som helst problem att formulera sig 

blir helt plötsligt svår att förstå.  
                                                 
54 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
55 (ibid). 
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Peder - Alltså om det här med , ja det finns ju olika varianter på det här med pedagogiker nutida 

med det här vad heter det att det ska lära sig att lära och sådana här saker. Då har jag varit inne 

på det här med lite grand att repetera och olika saker. Kan man fördjupa sig i ett sånt område i 

den hära kursen och skriva om det? 

Solbritt – Det kan jag inte se något… 

Peder – Jag har tagit fram två egna pedagogiska metoder som jag vill använda mig av i 

undervisningen.  

Solbritt - Ja 

Peder - Som jag vill spinna vidare på och se vad finns för erfarenhet kring dom eh dom 

modellerna som jag har tänkt mig. Dom finns inte nu…inte just dom namnen då utan det är en 

blandning lite grand 

Solbritt - Har du tänkt att testa det på något vis 

Peder - Jag har ju testat det. Jag jobbar ju med det. Och utvecklar det hela tiden med eleverna.  

Solbritt – Aaa. Jaha. Ja. 

Peder – I det här med film och sådana saker… 

Solbritt - Du behöver bokföra det på något sätt. 

Peder – Ja, då kan man ju gå tillbaks och se vad det är man har gjort. 

Solbritt – Ja precis.56 

 

    Vad denna förändring i språket beror på tror jag mig finna i en föreställning om hur 

akademiker pratar. Att han i denna situation vill markera att han förflyttar sig som lärare till 

en forskarvärld med det språk som han upplever att forskare har. Han pratar om sin 

undervisningsmetod som han använder dagligen men när han helt plötsligt ska beskriva den 

så hakar det upp sig. Han har annars kraftfulla iakttagelser från klassrumssituationer och ett 

språk som är lätt att förstå. Är det för att vi är där och representerar en annan värld? Varför 

kan inte prata som han brukar prata? Har det akademiska språket större värde än det tilltal 

lärarna använder till vardags? Citatet ovan illustrerar en språklig hierarki som försvårar 

samtalet där det akademiska verkar vara det som värderas högst i lärarnas öron i grupp B.   

    Thomas Tydén skriver i en textdokumentation för ett forskarsymposium i Falun som 

handlade om Forskning i skolan och skolan i forskningen: 

 
Kulturerna är olika, planeringshorisonterna är olika, de ekonomiska spelreglerna är olika, 

beslutgångarna är artskilda och meriteringen är väsensskild. Vidare kan man diskutera hur 

svårgenomförbar en sammansmältning av dessa världars spelregler och handlingssätt kan vara 

och kanske framförallt fundera över om det över huvudtaget är önskvärt. 57 

 
                                                 
56 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
57 Tydén (1999) s. 68 
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Detta textstycke tar upp sidor som jag i denna rapport inte går in på som ekonomi och 

beslutsgångar. Men det tar ändå upp viktiga aspekter som jag som intern forskare måste inse 

när jag går in ett projekt som detta. Vi lever i olika kulturer men det betyder ju inte att det är 

omöjligt att föra ett forskningsprojekt tillsammans. Våra drivkrafter är olika, den interna 

forskargruppen gör det med intentionen att följa forskningsprocessen och lärarna gör det som 

ett skolutvecklingsprojekt. Jag värderar inte det ena högre än det andra. Enligt Thomas Tydén 

är skillnaden mellan forskningsprocessen och utvecklingsarbeten, som ska lösa problem 

lokalt, att utvecklingsarbetet får liten spridning.58 Spridningen av de båda arbetslagens arbete 

har vi inte diskuterat närmare. Det enda som sades var i arbetslag A: 

 
Allvar [lärare] – Men det vore väl rätt om världsbilden mynnade ut i något som också skrevs. 

Som en slags utgångspunkt för ett utvecklingsarbete.59 

 

    Här benämner läraren deras projektresultat som ”världsbilden”. Om läraren menar att det 

de skriver är något som ska spridas i en vidare mening är inget som nämns vidare. Detta citat 

visar på de olika traditioner lärare och forskare befinner sig i. Forskares vana att analysera och 

problematisera som bas för att utforska en frågställning kontra lärarens benägenhet att handla 

och utveckla utefter den erfarenhet som läraren bär med sig men utan att dokumentera i hög 

grad. 

 3. Vad analysen har visat och tolkningens resultat 
 

    Att forskare skulle vara personer som har skriftspråket som enda kommunikationsmedel 

från sina elfenbenstorn är en grov generalisering. Synen på forskare som en homogen grupp 

är förlegad. Så är även synen på praktiker som ointresserade av kunskap som inte direkt 

anknyter till deras skolvardag.60 De möten som jag beskriver är inte som jag ser det möten 

mellan två renodlade kulturer, utan snarare som Tydén nämner i sin text möten mellan ett 

antal subkulturer.61 Det är möten mellan forskare av olika slag och lärare av olika slag och 

alla med egna personliga drivkrafter. 

     I detta projekt har den interna forskargruppens arbete mynnat ut i att de lärare och de 

externa forskare som vi samarbetat med har varit påtagligt intresserade av varandra och 

varandras erfarenheter. Efter ett antal möten har den initiala spänningen släppt. Visst tillhör 

forskare och lärare olika yrkesgrupper med olika vardag, som en av de interna forskarna 

                                                 
58 Tydén T, (1997) 
59 Möte med arbetslag A den 19 december 2005. 
60 Tydén T(1999) sida 68 
61 ibid., sida 68 
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uttryckte sig i ett av mötena angående forskarens vardag: 

 
För det är ju en aspekt med det här med relation mellan forskare och praktiker. Forskare 

formulerar hela tiden. Det är nya staturer varenda jävla dag. Och i praktiken är det inga staturer 

utan det är bara praktik…62 

 

     Lärarens vardag handlar mer om personliga möten där improvisation och problemlösning 

är centralt. Den interna forskaren menar med uttalandet att det finns en skillnad mellan 

praktik och forskning men det betyder inte att praktikern är ointresserad av att forska. Det 

man gör är inte det som konstituerar det man är. Gör man något som man inte är van vid tar 

det bara lite längre tid.  

     Ett av våra stora problem har varit att få dessa möten att verkligen ske och då har 

anledningarna till största del varit tidsbrist, resursbrist, osäkerheten och oviljan från 

skolledning. Det ena arbetslaget har en förstående rektor som anser att det de gör är viktigt 

men det får inte inkräkta på lektions- och arbetstid, vilket är en åsikt som ger dubbla budskap. 

Det andra arbetslaget får in våra möten på deras ordinarie mötestillfällen där även andra 

skolmöten ska läggas.  

     Bägge lärarlagen har redan stor arbetsbörda och de möten de har är ofta fulla av 

informationsutbyte. Även om ett arbetslag har inbyggt i sin kompetensutveckling att de ska ha 

kontakt med forskning och forskare så är omställningen från vardagen till pedagogisk 

utveckling i grupp stor. 

     Av olika anledningar har inte rektorerna till de båda arbetslagen kunnat tillmötesgå 

projektets behov när det gäller tid och annan resurs. Initialt skrev rektorerna på ett dokument 

där de godkände att lärarna skulle kunna ägna tid åt detta projekt. Tyvärr finns det ingen 

möjlighet att kräva i avtalet att lärarna skulle göra detta projektarbete under arbetstid. Hade 

det varit definierat hade vi antagligen inte fått rektorerna att skriva på. Det är en fråga om 

ekonomi. En av rektorerna har poängterat att all tid som läggs på projektet måste tas utanför 

skoltid samtidigt som hon önskar lärarna lycka till med vad de gör. Dessa lärare har en 

desillusionerad syn på att deltagandet och slutförandet av projektet ska ge trumfkort till 

löneförhandlingen. Vi i den interna forskargruppen trodde att den specialskräddade kursen 

med poäng från Lärarhögskolan skulle fungera som en morot för att lärarna skulle lockas in i 

projektet.  

 
Frans [Intern forskare] - Därför har [de akademiska]poängen två funktioner. Det ena är att det 

                                                 
62 statur - om det sätt varpå en persons (l. ett djurs) kropp är byggd, Svenska Akademins ordlista. Möte med 
arbetslag A den 19 december 2005. 
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kan ge mer i lönekuvertet och det andra är att det kan …va, är det inte så? 

Frida [Lärare] – Mmm näe. 

Frans- Är det inte så? Jo, men det är en formell merit man har. 

Frida – Nää…. [otydligt] 

Frans- Du tror inte det? 

Frida – Nää…  

Frans – Du tycker inte att du ser det? 

Frida - Nä….jag tycker inte att jag ser det. 

Frans – Ok, formellt så påstås det att svensk skola numera har en sådan faktor med i 

lönesättningen. Men… 

Frida - Jo, men det ska väl va så.63 

 

 

     Vår syn på akademiska poäng har dock visat sig vara mindre betydelsefull än vi räknat 

med. Lärarna i våra arbetslag deltar med andra morötter som drivkraft.  

      Jag tror inte att det är hos läraren som man ska sätta in hela insatsen för att han eller hon 

ska ta till sig mer forskning. Det är inte ointresse som gör att läraren inte förkovrar sig 

tillräckligt. För det första är inte forskning som begrepp och handling en självklarhet. Det är 

viktigt att ifrågasätta vad forskning betyder för läraren och för forskaren som ska samarbeta. 

För det andra tror jag inte att lärarna får stöd och möjlighet från rektorerna och ekonomiska 

resurser för att utvecklas som pedagoger. För det tredje tror jag inte att enbart lägga ut 

forskningsresultat på nätet utan kompletterande stöd som man får lärare att 

kompetensutvecklas. Den typ av tillgång på detta sätt blir ofta platt och ger intrycket av att 

läraren är mottagare och forskaren sändare, envägskommunikation. 

     Jag tror på ett förändrat synsätt när det gäller forskning i skolan. Att teori och praktik ska 

samarbeta på samma plattform och då med skolans praktik som utgångspunkt. Att det ges tid 

och resurser för att skolorna ska utvecklas pedagogsikt och att detta sker kontinuerligt med 

täta kontakter med högskola. En dialog som i mångt och mycket liknar den som läkare har till 

forskning.  

     Språkteoretikern Per Linell på Linköpings universitet skriver att samtal bygger mänskliga 

relationer och konstruerar verklighetsuppfattningar.64 De samtalen vi har haft har jag både 

upplevt som påtagliga och förkroppsligande med en hög närvaro. I mitt skrivande har 

dialogen även hjälpt mig att gestalta det abstrakta som en diskurspsykologisk analys ändå kan 

tyckas vara. I den empiri jag har jobbat med kan dialogen beskrivas som levande, dynamiska 

                                                 
63 Möte med arbetslag B den 11 november 2005. 
64 Linell, P (2005) Samtalskulturer, Analys av samtal och språkliga möten som kommunikativa verksamheter. 
Tema Kommunikation, Linköpings universitet, arbete in progress Linell_Samkult-1_050624.pdf 
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processer. Möten där betydelser skapats, förhandlats och cirkulerats, i tänkande och 

kommunikation mellan forskare och lärare, det vill säga människor. 

     För att få en mer jämlik situation mellan forskare och lärare så måste synen på att forskare 

är givare och att lärare är mottagare förändras. Det räcker inte i denna relation med enbart en 

bra överföringsmekanik. Jag tror på ett mer utvecklat samarbete mellan praktiken och 

forskningen annars fortsätter generaliseringar och kanske rent av blir en självuppfyllande 

profetia. Dessutom så är det en önskan från regeringen att kompetensen av läraryrket ska 

öka.65 

 

Sammanfattning 
 
I projektet Delade Kunskapsrum var vi flera parter inblandade. Det var vi, den interna 

forskargruppen, de externa forskarna och det var två lärarlag, lärarlag A och lärarlag B. Vi 

hade förberedande möten, workshops, återkopplingsmöten och vi gjorde observationer. Denna 

text behandlar två återkopplingsmöten efter två workshopar som vi hade på skolorna. Det är 

många människor inblandade och det är många möten.  

     När det gäller arbetslag A gick vår projektgrupp in i projektet i tron om att vi spelade på 

samma planhalva som lärarna på skolan. Vi i projektgruppen hade förhoppningen att vår 

bakgrund som lärare och vår avsändare, the Interactive Institute, liksom det faktum att vi hela 

tiden försökte anpassa oss efter lärarnas vardag, skulle skona oss från de värsta 

missuppfattningarna eller kulturkrockarna. Det är möjligt att vi spelade samma sport men vi 

hade olika tolkningar av hur det skulle gå till. Arbetslaget hade en mycket bestämd 

uppfattning av vad de höll på med och ville till största delen ha bekräftelse och hjälp att 

formulera sin arbetsmetod. Vi gick in med våra glasögon och tittade på deras vardag utifrån 

ett annat perspektiv. För att vi skulle vara överens tog det cirka 10 gånger av möten och 

observationer innan vi började förstå varandra. 

     När det gäller arbetslag B var de mycket angelägna om att vi skulle komma dit och stötta 

dem i deras pedagogiska utveckling. De var hungriga på kunskap som de ibland väntade sig 

att vi skulle ge dem.  Detta var ett problem som dök upp i bägge arbetslagen. Vi hade inte 

varit tillräckligt tydliga i att formulera att det var deras frågor som skulle behandlas av dem 

själva och inte våra. Utvecklingen av frågorna berodde på deras inbördes dialog. Vi var inte 

där för att lära dem. På grund av att arbetslag B var så splittrat, hade svårt att få stöd från 

ledning samt att de inte träffades internt i den utsträckning de hade behövt gjorde det vårt 

                                                 
65 Mats Ekholm, Dagens Nyheter 24 maj 2005. 
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arbete tyngre. Arbetslag Bs förhållningssätt till vår teoretiska/akademiska bakgrund märktes 

på så sätt att några i arbetslaget förändrade sitt sätt att tala till ett mer formellt och icke 

vardagligt språk.  

     Om jag ska jag sammanfatta dessa erfarenheter, så var det två skilda erfarenheter som 

gjordes vid de olika skolorna. Av detta kan man dra en slutsats: Vi gick in i projektet som 

teoretiker med praktik i bakgrunden och vi mötte praktikerna med teori i sin tidigare 

utbildning. Det är skillnad på dessa två grupper. Vi har olika planeringshorisonter, vi agerar 

olika i vårt vardagliga arbete, och detta gör att vi har olika sätt att angripa våra problem. 

Sedan kan man inte dra generaliserande slutsatser om alla praktiker, lika lite som man kan 

göra det om teoretiker. Allt hänger på det sammanhang alla befinner sig i och det måste få ta 

tid innan man kan börja spela samma sport med samma regler, med olika bakgrund och 

erfarenheter.  
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