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Verksamhetsberättelse CUL-tema Lärarprofession, skolutveckling
och demokrati 2020
Ann-Sofie Holm & Sofia Persson
Inledning och temats historik
Skolan är en del av samhället. Lärarprofession och skolutveckling påverkas därför
både av vad som händer inom skolan sfär och också av vad som händer i samhället
som helhet. Därför är det också relevant att studera lärarprofession och
skolutveckling utifrån olika demokratiska perspektiv. I detta tema behandlar vi
lärarprofession och skolutveckling i förhållande till såväl didaktiska, pedagogiska
som politiska utgångspunkter.
Lärarprofessionen kan alltså betraktas utifrån och inifrån. Utifrån ställs frågor om
lärarnas professionalitet utifrån olika kriterier såsom funktion, legitimitet,
utbildning, makt m.m. Inifrån handlar det om innehåll i läraryrket, hur yrket utövas
samt för vem, dvs. de klassiska didaktiska frågorna på lärarnivå.
Skolutveckling uppstod som begrepp under efterkrigstiden då en tilltro till tekniskt
rationell utveckling var tydlig. I utbildningssammanhang sökte man efter Metoden
som skulle lösa undervisningens mystik och komplexitet. Efter hand har man insett
att förändringsprocesser inte så lätt låter sig beskrivas och föreskrivas utan det
handlar istället om ett kunskapsområde i sig. Skolutveckling har under flera
årtionden ingått som en del i reformeringen av förskolan och skolan. Den lokala
skolans ansvar för utveckling är en del i den nationella policyn för styrning av
verksamheterna. Genom att förutom undervisningsuppdraget inbegripa
skolutveckling så har lärarens och skolledarens uppdrag vidgats.
Demokrati är den värdegrund utifrån vilken skolan ska bedriva sin verksamhet. Det
innebär bland annat att skolan ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig
demokratisk och medborgerlig kompetens, i form av grundläggande värden,
kunskaper och förmågor, som de enligt styrdokumenten behöver för att leva och
verka som aktiva medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Men hur påverkar
politiken och samhällsutvecklingen skolans möjligheter att genomföra detta
uppdrag? Vilken plats har demokratiuppdraget i arbetet med lärarprofession och
skolutveckling?
Temat startades HT 2015 under namnet ”Lärarprofession och skolutveckling”. Under
2016 utvecklades temats namn till ”Lärarprofession, skolutveckling och demokrati”,
vilket fortfarande är det som gäller. Temaledare var vid starten Anette Olin, lektor vid
institutionen för pedagogik och specialpedagogik och Ulf Bjereld, professor vid
statsvetenskapliga institutionen. Från och med HT- 2017 tog Ann-Sofie Holm, docent
och lektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, över ledarskapet
efter Anette Olin. Från och med VT- 2020 är Sofia Persson, lektor vid institutionen
för sociologi och arbetsvetenskap, temaledare efter Ulf Bjereld.
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Kort redogörelse för årets aktiviteter.
Under 2020 genomfördes totalt åtta temagruppsmöten, merparten via Zoom på
grund av den rådande pandemin (se Bilaga 1). Träffarnas innehåll har varierat mellan
analyser av gemensamt lästa texter samt diskussioner om olika delar av
doktorandernas egna pågående avhandlingsarbeten. Under 2020 genomförde ett par
av temats doktorander sina planeringsseminarium. Några presenterade också sina
pågående studier vid den digitala CUL-konferensen som genomfördes under hösten.
Vid tematräffarna har vi gjort uppföljningar och erfarenhetsutbyten efter dessa.
Vid varje CUL-temamöte har vi haft en stående punkt med ”Omvärldsbevakning” då
aktuella frågor relaterade till temat diskuteras, samt konferenser, seminarier och
andra för doktoranderna relevanta händelser lyfts. Nytt för året är att en ny
Canvassida startats upp för temat. Det är ett smidigt sätt för deltagarna att
kommunicera med varandra och lägga ut texter och information till gruppen.
I Bilaga 2 nedan presenteras temats verksamhet i relation till CUL:s handlingsoch verksamhetsplan för 2019-2020.

Deltagare i temats verksamhet
Antalet aktiva deltagare i temat har vuxit kontinuerligt de senaste åren. Vid 2020 års
slut bestod gruppen av totalt 16 doktorander (en ökning med 6 sedan 2019) plus tre
alumnirepresentanter/PhD (se tabell nedan). Liksom tidigare har antalet närvarande
vid tematräffarna varierat en del. Dynamiken och bredden inom gruppen är god, då
medlemmarna kommer från flera olika institutioner vid Göteborgs Universitet. IPS,
IPKL, IDPP, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Institutionen för
Idéhistoria samt Högskolan för Scen och Musik är representerade i gruppen. Detta
tyder på att temats fokus på frågeställningar om makten i och över skolan, och om
hur lärarprofession och skolan påverkas av/samspelar med demokratiska processer i
samhället uppfattas som relevant för doktoranderna oavsett specifikt
avhandlingsämne.
Temats doktorander
Peter Johannesson, peter.johannesson@gu.se
Hampus Liljeröd, hampus.liljerod@gu.se
Emmy Jonasson Ring, emmy.jonasson.ring@gu.se>
Linnea Rosengren, linnea.rosengren@gu.se
Caroline Önnebro, caroline.onnebro@gu.se
Marina Karlsson, marina.karlsson@gu.se
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Rebecca Bergman, Rebecca.bergman@chalmers.se
Christopher Thorén, Christopher.thoren@gu.se
Christer Larsson, christer.larsson@hsm.gu.se
Megan Rådesjö, megan.radesjo@gu.se
Åsa Nersäter, asa.nersater@gu.se
Camilla Bratt, camilla.bratt@gu.se
Sofie Lökholm, sofie.lokholm@gu.se
Annette Mitiche, annette.mitiche@educ.goteborg.se
Carl Michael Karlsson, carl.michael.karlsson@gu.se
Tove Andersson, tove.k.andersson@lir.gu.se
Temats alumnirepresentanter
Helena Wallström, helena.wallstrom@gu.se
Katarina Samuelsson, katarina.samuelsson@ped.gu.se
Louise Frey, louise.frey@kungsbacka.se
Redogörelse för hur medlen använts
De tilldelade medlen har under 2020 använts till att finansiera temaledarnas
arbetsinsatser. De inplanerade aktiviteter som temat hade tänkt genomföra under
2020 med hjälp av CULs förstärkningsmedel (”förstärkning av temaverksamhetens
budget i syfte att stimulera utåtriktad verksamhet” om 30 000 kr) har fått skjutas
ytterligare på framtiden på grund av den rådande coronasituationen. Tanken var att
genomföra ett forskarinternat på annan ort, då med fokus att på olika sätt
träna/förbereda doktoranderna på utåtriktad verksamhet i form av såväl muntlig som
skriftlig presentation av egen forskning. Förhoppningsvis kan dessa planerade
aktiviteter som inbegriper fysisk närvaro genomföras under hösten 2021 i stället,
under förutsättning att CUL beviljar ytterligare försening.

Planer för 2021
Temaledarnas avsikt är att under 2021 genomföra fyra temamöten per termin utöver
de centralt organiserade CUL-träffarna. Under de inplanerade mötena kommer,
precis som tidigare, innehållet att utgå från temadeltagarnas önskemål. Detta innebär
bland annat att tiden huvudsakligen ägnas åt att läsa och diskutera olika
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vetenskapliga texter skrivna av doktoranderna själva eller andra forskare, men också
att följa den pågående debatten om skolan. En stående punkt på dagordningen
kommer fortsatt att vara omvärldsbevakning.
Som nämnts ovan är förhoppningarna att temat Lärarprofession, skolutveckling och
demokrati under ht-2021 ska kunna genomföra de planerade aktiviteterna för att
stimulera utåtriktad verksamhet (dvs de erhållna medlen om 30 000 kr från CUL).
Eftersom planen inbegriper ett forskarinternat på annan ort förutsätter det att
nuvarande restriktioner gällande coronapandemin har lättats.

Göteborg den 5 mars, 2021
Sofia Persson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap/Institutionen för
pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Ann-Sofie Holm, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs
universitet
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Bilaga 1

Genomförda verksamheter 2020
Vt-20
(samtliga temamöten, utom de två förstnämnda, skedde via Zoom, tisdagar kl 13-15).
CUL-temamöte, 21 januari
Sofia Persson presenterade sig som ny temaledare. Planering av temaverksamhetens
upplägg och innehåll för vårens kommande möten. Omvärldsbevakning:
Skolinspektionens roll.
Informationsmöte inför antagning av nya CUL-doktorander, 27 januari
Doktorand Christopher Thorén och temaledare Sofia presenterade temats
verksamhet vid informationsmöte för presumtiva sökande till CULs forskarskola.
CUL-temamöte, 10 mars
Doktorand Rebecca Bergman lade fram egen text för ventilering.
Omvärldsbevakning.
CUL-temamöte, 14 april
Ann-Sofie presenterade erfarenheter och bilder från sina fältstudier i Indien.
Doktorand Christopher Thorén hade valt ut två artiklar som vi läste inför mötet och
som han introducerande en diskussion kring. Därtill omvärldsbevakning.
CUL-temamöte, 26 maj
Doktorand Megan Rådesjö lade fram egen text för ventilering i gruppen.
Omvärldsbevakning: diskussion kring utredningen En mer likvärdig skola.
Ht-20
(samtliga möten skedde via Zoom, tisdagar kl 13-15).
CUL-dag, 25 augusti
CUL-introduktion via Zoom. Ann-Sofie och Sofia presenterade temat inför samtliga
nyantagna CUL-doktorander.
CUL-temamöte, 8 september
”Uppstartsmöte” med presentation av nya gruppmedlemmar. Diskussioner om hur
temat kan utvecklas och planering av innehållet för höstens kommande tematräffar.
CUL-temamöte, 13 oktober
Doktorand Marina Karlsson presenterade sitt avhandlingsprojekt och lade fram
empiri som vi diskuterade. Omvärldsbevakning: gruppen hade läst avsnittet om
lärares och skolledares professionella utveckling och om professionsprogram i SOU
2017: 35, och diskuterade detta.
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Mötesplats CUL, 20-21 oktober
Ett par av temats doktorander presenterade sina pågående forskningsprojekt. AnnSofie seminarieledare.
CUL-temamöte, 10 november
Uppföljning av Mötesplats CUL-dagarna. Doktorand Christopher Thorén lade fram
egen text för ventilering. Omvärldsbevakning: betygsutredningen.
Mittseminarium 24 november
Peter Johannesson höll sitt mittseminarium.
CUL-temamöte, 8 dec
Doktorand Linnéa Rosengren lade fram text i gruppen för ventilering.
Omvärldsbevakning: diskussion kring genusdoktorinen (genusfrågor inom
akademin).

Revidering av allmän studieplan
Därtill har Sofia, tillsammans med Cecilia Löfstrand (studierektor för
forskarutbildningen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) på initiativ
av Karl-Fredrik Ahlmark (samhällsvetenskapliga fakultetskansliet) under fra våren
2020 men även hösten 2020 arbetat med att revidera/uppdatera den allmänna
studieplanen för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med
utbildningsvetenskaplig inriktning. Det innebär bl.a. att studieplanen nu även
preciserar innehåll för licentiatexamen.
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Bilaga 2

Temats verksamhet i relation till CUL:s handlingsoch verksamhetsplan 2019-2020

Kommentarer av temats verksamhet i relation till mål avseende ”Forskning som
påverkar” (se matris ovan):
Mål 1. Doktorandernas avhandlingsprojekt och temats fokus på lärarprofession och
skolutveckling ligger väl i linje med prioritering och mål gällande att bidra till att
stärka professionens forskningsbas. Ett flertal av temats doktorander är också
samverkansdoktorander, dvs. parallellt med sin forskarutbildning verksam på halvtid
som lärare och ledare inom förskola, skola och förvaltning. CUL-doktorander och
temaledare medverkar även i lärarutbildningen, och stärker på så vis dess
forskningsanknytning. Omvärldsbevakning av aktuella utbildningsfrågor är en
stående punkt på temats möten.
Till temat finns alumner knutna, vilket är ett sätt att främja förutsättningar för att
forskningsanknytning kvarstår efter disputation.
Mål 2. Inom temat lyfter vi vilka nationella och internationella seminarier och
konferenser som är aktuella för temat, och även möjliga publikationsvägar.
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Kommentarer av temats verksamhet i relation till mål avseende ”Utbildning som
förnyar” (se matris ovan):
Mål 1. Doktorand och temaledare medverkade vid informationsträff inför antagning
av nya CUL doktorander.
Mål 2. Vid temats möten diskuteras doktorandernas avhandlingsprojekt med fokus
på såväl professionsrelevans, samhällsrelevans och forskningsrelevans. Praktiknära
frågor, samt metodologiska och teoretiska frågor dryftas.
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Kommentarer av temats verksamhet i relation till mål avseende ”Arbetsmiljö som
inspirerar” (se matris ovan):
Mål 1. Temats verksamhet planeras gemensamt av temaledare och doktorander för
att på bästa sätt ta hänsyn till doktorandernas olika engagemang i planering av
mötestider, innehållets relevans för medverkande doktorander etc.
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Verksamhetsberättelse 2020
för temat Lärande, text och språk inom forskarskolan CUL

Temaledare
Temaledare har varit:
• Professor Anna Nordenstam, Inst. för litteratur, idéhistoria och religion
• Docent Sylvana Sofkova Hashemi, Inst. för didaktik och pedagogisk
profession
Temats deltagare
Inom temat Lärande, text och språk (LTS) har följande CUL-doktorander deltagit
under år 2020: Johan Revelj (LIR), Claire Lindström, (SPL), Agneta Pihl (IPKL), Anna
Backman (LIR), Ola Henriksson (IDPP), Maria Helming Gustavsson (IDPP) och
Daniela Karlsson (IPKL), Elin Ericsson (ITI).
Övriga doktorander som deltog i verksamheten var Anna Winlund (Svenska),
Camilla Håkansson (Svenska), Erika Gillblad, Jessica Rahm, Eva Sturk, m.fl.
Seniora forskare, förutom temaledarna, som deltagit har varit Lotta Olvegård
(Svenska), Anna Maria Hipkiss (IDPP), Eva Olsson (IPS), Anki Randahl, (Svenska),
Pernilla Andersson Varga, (CFS Gbgs kommun, IDPP), Susanne Staf (CFS Gbgs
kommun), Olle Widhe (LIR), Mikael Nordenfors (Svenska), Jonna Larsson (IPKL),
Camilla Björklund (IPKL), Ingrid Lindell (LIR), m.fl
Temat har haft ett stort antal deltagare, men det har varierat hur många som deltagit
på de ordinarie träffarna (mellan 8 och 15 personer) och vid något tillfälle var det
runt 20 pers. Kärnan i temat är runt 10 personer.
Kort beskrivning av årets aktiviteter
Verksamhetsåret 2020 har på grund av pandemin Covid 19 varit ett ovanligt år. LTS
seminariet har dock fortsatt att vara en tvärvetenskaplig och kreativ miljö med
deltagare från både den utbildningsvetenskapliga och humanistiska fakulteten och
med både doktorander och seniora forskare. Verksamheten har fortskridit med
regelbundna seminarier från mars på zoom under hela året samt med ett
skrivinternat för doktorander och en temaledare på plats. Miljön har fungerat som en
mötesplats för ämnesdidaktiska frågor kring text och språk, där också doktorander
fått möjlighet att knyta kontakter med forskare utanför Göteborgs universitet via
zoom. Temat har under 2020 haft 1 träff fysiskt, 7 seminarieträffar på zoom och 1
skrivinternat. Seminarierna har framförallt ägnats åt att diskutera doktoranders
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pågående arbete under året och att ta del av aktuell forskning, i år blev det med en
presentation av tre pågående ULF-projekt.
Sex av temats doktorander lade fram avhandlingstext under seminarierna, Anna
Backman, Ola Henricsson (2 ggr), Claire Lindström, Agneta Pihl, Johan Revelj (2 ggr)
och Elin Ericsson (ITI) Även seniora forskare har presenterat sin pågående forskning
utifrån tre aktuella ULF-projekt: Charlotta Olvegård (Svenska): Att utveckla
flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genrepedagogisk undervisning; Anna Backman
och Jonna Larsson (IPKL): Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap; Sylvana
Sofkova Hashemi (IDPP): DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i
ny skolverksamhet.
Under hösten anordnades även ett skrivinternat i Skärhamn (vecka 46). CUL
doktoranderna Johan Revelj (LIR), Agneta Pihl (IPKL), Anna Backman (LIR), Claire
Lindström (SPL), Maria Helming Gustavsson (IDPP) och Daniela Karlsson (IPKL)
deltog hela veckan samt temaledare Sylvana Sofokova Hashemi. Temaledare Anna
Nordenstam var under veckan tillgänglig på zoom och vid ett tillfälle ordnade
temaledarna gemensamt ett seminarium där doktoranderna presenterade olika delar
av sina projekt med kommentarer från båda temaledarna. Då deltog även Ola
Henriksson (IDPP) som skulle ha deltagit i skrivinternatet men fick förhinder pga
sjukdom i familjen.
Kommentar till ekonomiskt utfall
Under 2020 har LTS använt pengar till lön för temaledare Anna Nordenstam och
Sylvana Sofkova Hashemi och skrivarinternat. Då det var pandemi har inga pengar
gått till inbjudna gäster med resor etc. (Se vidare bilaga 2.) Det överskjutande kapital
som finns kvar 2020 är planerat för verksamhet under året 2021, där temat planerar
bjuda gästföreläsare på plats när det går, åka på skrivinternat med temats
doktorander och anordna en halvdag med öppna föreläsningar för lärare om och när
så blir möjligt.
Prognos om temats framtid
Temat LTS – Lärande, text, språk – har ca 7 doktorander som regelbundet medverkar
i våra gemensamma aktiviteter. Därtill deltar seniorforskare. Vår bedömning är att
temat har fungerat mycket väl med tanke på rådande omständigheter med en stabil
verksamhet och med en stadig grupp av doktorander och seniora forskare som
verkar tvärfakultativt mellan humanistiska fakulteten och utbildningsvetenskap.
Göteborg 15 mars 2020
Anna Nordenstam och Sylvana Sofkova Hashemi
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Ekonomisk redogörelse för temat LTS – Lärande, text, språk 2020
Under 2020 har temat använt pengar till lön till temaledare Anna Nordenstam och
Sylvana Sofkova Hashemi och till en skrivarvecka för temats CUL-doktorander.

Inst. för litteratur, idéhistoria och religion
Att: Anna Nordenstam
Verksamhet: 211043
LTS-seminarium/CUL
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