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När samhället blir mera komplext ökar samtidigt kraven på den enskilde individen. Detta 
innebär i sin tur att trycket på skolan växer i motsvarande grad. Det finns därmed skäl att tro 
att även skolan i en del avseenden skulle behöva förändra sin verksamhet. Ett problem 
förefaller emellertid vara att skolan framstår som en svår organisation att förändra. Ett skäl 
till detta kan vara att personalen i hög grad identifierar sig med sitt arbete. Under lång tid har 
t ex lärarrollen varit knuten till klassrummet och det har för många lärare inneburit en 
trygghet på vilken deras identitet kunde byggas upp. En förändring av lärarrollen mot ökat 
lagarbete, en handledande roll gentemot eleverna osv kan på motsvarande sätt ha minskat 
tryggheten och därmed också uppfattas som ett hot mot identiteten (se t ex Senge, 1995).  
 
För att kunna göra nödvändiga justeringar av skolans verksamhet verkar därför lärarna vara 
en viktig faktor, eller som Hargreaves (1998) uttrycker det; ”Om förändringar i skolan skall 
lyckas måste lärarna involveras, inte bara på ytan, utan på ett mera djupgående sätt”. Skolans 
verksamhet måste helt enkelt utgå från lärarna och deras ambitioner. En viktig frågeställning 
blir då på vilket sätt lärare uppfattar och förstår skolans roll i ett samhälleligt perspektiv och 
därmed också sin egen roll. “It is teachers who, in the end, will change the world of the 
school by understanding it.“ (Stenhouse, citerad i Egerbladh & Tiller, 1998) För många lärare 
är själva kärnpunkten att den planerade förändringen går att genomföra i praktiken och 
kanske också att dess konsekvenser är överblickbara. I vilka sammanhang har då lärare 
chansen att diskutera och reflektera över hur de uppfattar den verksamhet som utgör deras 
vardag? Min erfarenhet är att sådana möjligheter ofta saknas (se t ex även Ståhl, 1998) och 
därmed även grundläggande förutsättningar för att lärare skall kunna reflektera över hur 
verksamheten i skolan bedrivs och vilka effekter detta i sin tur ger upphov till. Det uppstår en 
ond cirkel, verksamheten behöver förändras, men det finns ingen tid för att arbeta med eller 
ingen arena där detta kan diskuteras och därmed kan heller inga förändringar ske (se t ex 
Grannäs & Lundgren, 1998). Senge (1995) menar samtidigt att det finns en villfarelse att vi 
lär av våra erfarenheter. De flesta av oss stället säker upp på påståendet att det är effektivt att 
lära genom erfarenhet. Senge ställer då frågan vad som händer när vi inte längre förmår se 
konsekvenserna av vårt handlande t ex beroende på vad han kallar dynamisk komplexitet. För 
organisationer gäller att också de, eftersom de består av individer som lär genom 
erfarenheter, inte alltid får information om konsekvenserna av sina beslut och därför inte 
förmår att lära av sina erfarenheter.  
 
Vad vet då lärare om det långsiktiga resultatet av sitt arbete? Magnusson säger t ex att de 
lärare som han studerat talar länge och engagerat om sig själva och sitt lärararbete, men att de 
knappast framstår ”som några välartikulerade retoriker som för sig själv och andra förmår att 
tydliggöra den kunskap de använder i sitt dagliga arbete” (1998:89). Om lärare själva har 
svårt att formulera vad det är för typ av kunskap som de besitter kan man också undra i vad 
mån de har möjlighet att förutse effekterna av sitt arbete på lång sikt. Vad behöver t ex deras 
elever ha för kunskaper för att utvecklas och att klara sig väl i framtiden? För att kunna veta 
svaret på dessa och liknande frågor förefaller det rimligt att anta att lärare måste ha sett 
utfallet av hur det gått för eleverna i ett antal klasser som de tidigare undervisat, om vi inte 
nöjer oss med svar som t ex att eleverna skall ha godkända kunskaper i de sk. kärnämnena, 
dvs i ett här och nu perspektiv.  Om vi också antar att lärare i huvudsak bildar sin kunskap om 
resultatet av sitt arbete genom de omedelbara iakttagelser som de gör i vardagen blir det 
samtidigt svårt att se andra resultat än de som de har referensramar att uppfatta (se t ex 
Lundgren, 2003). 
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I ljuset av Lipskys (1980) numera klassiska forskning om ”gräsrotsbyråkrater” (street - level - 
bureaucrats) är vi väl medvetna om att de anställda i en organisations front, som t ex lärare 
utgör ett exempel på, i hög grad både kan och faktiskt i stor utsträckning även agerar 
självständigt. Kanske skulle man till och med kunna hävda att detta är en garanti för att 
organisationer fungerar flexibelt och inte riskerar att bli förstenade byråkratier. Med tanke på 
vad Lipsky visat i det fallet finns det goda skäl att anta att den rationalistiskt inriktade mål- 
och resultatstyrningen, som t ex utmärker det svenska skolsystemet, i flera avseenden är 
problematisk att genomföra och att de avsedda effekterna av styrningen i många fall uteblir. 
Inte minst därför att lärare i hög grad agerar just självständigt utifrån sina egna referensramar. 
En av många svårigheter är t ex att skolans uppgift, som den uttrycks i läroplanen, är så 
vittomfattande att de många målen som formulerats i praktiken är till föga nytta för den 
enskilde lärarens agerande i vardagen. Läraren måste vanligen lösa de problem som uppstår 
här och nu, att skjuta upp lösningen på framtiden framstår oftast som orealistiskt. Då lärare 
bara undantagsvis verkar ha tid och möjlighet att diskutera dessa lösningar med sina kollegor 
och än mera sällan med skolledningen är de i hög grad utlämnade åt sig själva. Därmed skulle 
man kunna påstå att skolan generellt sett verkar ha en bristande förmåga att skapa kollektiva 
lärprocesser. En fråga som uppstår är om den lärande organisationen som metafor kan ses 
som en alternativ ”tankefigur” för att utveckla och att styra skolan i ett samhälle som 
kännetecknas av allt snabbare förändringar? I organisationslitteraturen har begreppet också 
allt oftare kommit att användas (t ex Morgan, 1986; Senge, 1990; Senge m fl. 1994, Senge m 
fl. 1999, Argyris & Schön, 1995).  
 
En annan infallsvinkel är att under senare tid har forskning, som aktivitet i allmänhet och 
samverkan mellan universitet/högskola och företag och organisationer i synnerhet, lyfts fram 
som en möjlig väg att utveckla t ex organisationer och deras verksamhet. Från många håll har 
man emellertid samtidigt pekat på det problem som det uppfattats vara att det finns ett avstånd 
mellan den akademiska världen och samhället i övrigt, bl a avseende hur man uppfattar att 
verkligheten låter sig beskrivas och förstås och de slutsatser som kan dras av detta. En central 
fråga är självfallet därför hur kontakten mellan forskare och praktiker rent konkret kan 
utvecklas. Ett exempel på ett sådant samarbete är det möte som sker i forskningscirkeln (se t 
ex Lundgren, 2000). En forskningscirkel är i det här sammanhanget att betrakta som en 
mötesplats för forskare och yrkesverksamma människor som träffas återkommande under en 
längre tidsperiod i syfte att utforska av deltagarna gemensamt formulerade problem. Vanligen 
möts gruppen med syftet att finna nya lösningar på dessa problem, dvs vad man skulle kunna 
kalla tillämpad forskning i en forskningstradition, aktionsforskning eller praxisnära i andra. 
Kan då det lärande som kan antas ske i en forskningscirkel vara av sådan art att det 
understödjer en utveckling mot att en lärande organisation? Med utgångspunkt från denna 
bakgrund som skisserats upp är syftet med detta paper sålunda att diskutera:  
 

a) Under vilka förutsättningar är det möjligt att tala om skolan som en lärande 
organisation? 

b) Är det möjligt att betrakta forskningscirkeln som ett, av flera tänkbara, medel för att 
utveckla skolan mot en lärande organisation? 

 
Mina huvudsakliga utgångspunkter tar jag i att ha arbetat i forskningscirklar, genomfört 
kurser på temat lärande organisationer, erfarenheter som jag använder och speglar mot 
litteratur inom området. Jag kommer i det följande att utgå från två av Senges (1995) 
huvudkriterier (discipliner), personlig utveckling (Personal Mastery) och team-lärande för att 
diskutera några aspekter av i vad mån skolan kan betraktas som en lärande organisation. För 
att ge en mera fullständig bild skulle det självfallet ha varit att föredra att de tre övriga 
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kriterierna (disciplinerna) som Senge använder hade kunnat behandlas på ett motsvarande 
sätt. Jag väljer bort dessa av det enkla skälet att det i det här sammanhanget helt enkelt skulle 
föra alltför långt, dvs det finns inte möjlighet att klara av en sådan uppgift inom den 
begränsade ram som ett paper av den här typen ger utrymme för. 
 
 
Under vilka förutsättningar kan skolan betraktas som en lärande 
organisation? 
En lärande organisation kan antas fungerar så att det är dess medlemmar som enskilt och 
tillsammans lär och att det är de kunskaper som dessa besitter som utgör organisationens 
samlade kompetens. Med kompetens avses då förmågan att genom adekvat handlande lösa de 
uppgifter organisationen förväntas utföra, grundad på kunskap om uppgiften. Vanligen kan en 
organisations uppgifter inte lösas av en enskild individ, utan kräver kunskaper som bara kan 
frambringas när flera personer involveras. Om kompetens samtidigt antas vara en central 
faktor för vad organisationer förmår eller inte förmår prestera blir tanken om den lärande 
organisationen fruktbar. Organisationer kan då också förstås som att de har en mer eller 
mindre god förmåga att lära och att utvecklas, dvs att utveckla ny kunskap, och därmed också 
ha en varierande förmåga att anpassa sig till nya krav och förutsättningar i den omgivning där 
de finns och verkar.  
 
Klassiker och föregångare inom området lärande organisationer är Argyris och Schön (1995), 
skapare av begreppen "singel-loop-learning" och "double-loop-learning", dvs lärande inom 
ramen för rådande kunskapsstrukturer och i det senare fallet en förändring av rådande 
kunskapsstrukturer. Dessa bägge begrepp kan anses ha "öppnat upp" för att på allvar kunna 
tala om lärande organisationer. Därefter har Peter Senge kommit att framstå som en av de 
mest inflytelserika teoretikerna med inriktning mot lärande organisationer, framför allt med 
betoning på dess praktiska konsekvenser. Senge har i generella ordalag definierat en lärande 
organisation som en verksamhet där människor kontinuerligt utvidgar sin förmåga att skapa 
de resultat som de själva tror på. En organisation där nya och utökade tankemönster 
understöds och där kollektiva ambitioner släpps fria. Men, är det t ex möjligt att i en av staten 
tillskapad organisation som skolan med ett tydligt, om än innehållsrikt, syfte och där eleverna 
är tvingade att vara närvarande ge lärare tillräckligt hög grad av frihet för att dessa skall 
kunna skapa vad de själva vill och tror på, dvs att skapa en lärande organisation?  
 
Senge använder, som redan nämnts, fem huvudkriterier, eller som han själv uttrycker det 
discipliner, som utmärkande kännetecken på vad en lärande organisation kan vara. Dessa 
kriterier skulle kunna användas för att värdera och samtidigt diskutera några aspekter av i vad 
mån t ex skolan kan anses vara en lärande organisation, men också att vara ett riktmärke för 
att skapa en sådan. Det första kriteriet är vad Senge kallar personlig utveckling (Personal 
Mastery). Det andra utgörs av det gemensamma lärandet (Team-learning). Detta bygger på 
föreställningen att människor lär bäst i dialog och att detta skapar också de nödvändiga 
förutsättningarna för att formulera gemensamma visioner (det tredje kriteriet). En 
organisation utan visioner saknar samtidigt förutsättningar för en långsiktig överlevnad. För 
att kunna formulera dessa visioner är det emellertid nödvändigt att organisationens 
medlemmar kan skaffa mer eller mindre gemensamma bilder av hur verkligheten är beskaffad 
genom s k tankemodeller (det fjärde kriteriet). Det femte och sista kriteriet är 
systemtänkandet, dvs en förmåga att se hur olika delar i en ny organisation griper in i och 
ömsesidigt påverkar varandra. För att kunna använda den lärande organisationen som en 
praktisk teori tar Senge också upp vad man skulle kunna kalla principiella förhållningssätt 

  3



som de involverade aktörerna måste förhålla sig till. Han menar också att de flesta 
organisationer är dåliga på att lära och att utvecklas och att organisationer vanligen bygger 
upp olika typer av ”inlärningshandikapp.” 
 
 
Det personliga mästerskapet  
En av Senges grundläggande teser är att för att det skall vara möjligt att utveckla ett 
organisatoriskt lärande måste varje enskild individ kunna ha en möjlighet och en vilja att 
utveckla ”Personal Mastery1”, dvs någon form av förmåga och vilja till personlig utveckling. 
Vilka motiv kan då den enskilde individen tänkas ha för att vilja utveckla sig själv på ett sätt 
som samtidigt skulle svara mot en utveckling som är optimal för organisationen? 
Förmodligen måste man räkna med att i de flesta organisationer är det bara en mindre del av 
personalen som är intresserade av att utveckla ett ”personligt mästerskap” på ett sådant sätt 
att detta helt och hållet i samklang med organisationens syften. Det leder till att det inte 
framstår som särskilt realistiskt att utgå från att det är möjligt att kunna utveckla en lärande 
organisation som är vittomfattande att flertalet medarbetare omfattas. Detta torde i vart fall 
gälla om organisationen omfattar fler än några få personer. Det kan kanske vara möjligt för 
en liten konsultorganisation att fungera som en lärande organisation, men knappast för en 
större organisation. Blir däremot antalet medarbetare fler uppstår genast en ny situation, där 
organisationen behöver struktureras för att fungera. Därmed uppstår nya maktrelationer och 
där graden av inflytande och hur betydelsefulla olika typer av arbetsuppgifter uppfattas vara 
kan antas ha betydelse för hur intresserade medarbetarna är att satsa sin energi på sin egen 
utveckling i linje med organisationens intressen.  
 
Hur ser då situationen i skolan ut? Lärare har fram till helt nyligen ofta arbetat relativt 
isolerat från sina kollegor, dvs till dess att arbetslag mera allmänt införts som arbetsform2. 
Lärares drivkraft att utveckla sig själva kan i många fall antas utgå från eleverna, dvs att de 
har elevernas bästa för ögonen och att de därför försöker att utveckla sitt ”personliga 
mästerskap”. En annan utgångspunkt är att för lärare på högstadiet och gymnasiet gäller den 
personliga utveckling framför allt deras ämneskunskaper. Antingen för att ämnet i sig 
intresserar dem, eller därför att goda ämneskunskaper ger dem status bland kollegorna. 
Huruvida det ger status hos eleverna framstår däremot som mera tveksamt. Även om lärare 
har små möjligheter att göra karriär i skolsystemet, utöver att bli skolledare, kan man anta att 
detta också ibland kan ses som en drivkraft till personlig utveckling, bortom de två skäl som 
redan nämnts. Det finns förmodligen även goda skäl att anta att det existerar stor spridning i 
lärarkollektivet när det gäller deras ambitioner att utveckla sin egen förmåga. Ett avgörande 
problem förefaller, bortsett från olikheter i ambitionsnivåer, vara att den personliga 
utvecklingen varit individuella projekt som inte varit sammankopplade med skolsystemets 
utveckling i stort. Därmed kan man anta att de förbättringseffekter som uppstått har kommit 
att fördelas ojämnt och osystematiskt, dvs skolan som organisation har inte utvecklats genom 
att kompetensen i första hand inte knutits till organisationen genom att lärares kunskaper kan 
utväxlas med andra lärare, dvs att ett teamlärande skapas.  
 
En annan aspekt är att när lärare utvecklar sin ämneskompetens, vilket verkar ligga högt på 
många ämneslärare önskelista, behöver detta nödvändigtvis inte komma eleverna till del, 

                                                                                                  
1 Begreppet Personal Mastery låter sig svårligen översättas till svenska då det t ex är mera innehållsrikt än att 
enbart tala om personlig utveckling. 
2  Vilket är en process som startade i samband med den s k SIA-utredningen i  mitten av 1970-talet, men som 
process ännu är långt ifrån avslutad. 

  4



vilket det annars förefaller vara självklart att tro. Ironiskt nog skulle det kunna betyda att när 
den enskilde läraren utökar sin ämneskompetens får det till effekt att undervisningen blir så 
avancerad att den riskerar att ske ovanför huvudet på en del av eleverna. Att så skulle kunna 
vara fallet beror på att det sannolikt finns en stor variation i elevernas faktiska kunskaper och 
också i deras förmåga att lära. Om man då med stöd av Vygotskys (1978) begrepp 
utvecklingszon (zone of proximal development) utgår från att varje elevs utveckling är 
beroende av dennes relation med läraren finns en risk att om läraren inte beaktar detta blir 
undervisningen allt mera avancerad, vilket samtidigt ställer fler elever utanför därför att de 
inte förstår vad de förväntas lära sig. Det är naturligtvis angeläget att påpeka att detta inte 
nödvändigtvis behöver bli resultatet, om läraren i stället tar hänsyn till elevens olika 
förutsättningar och att de utökade ämneskunskaperna i stället används för att differentiera 
undervisningen. Detta måste i så fall betraktas som något positivt, trots att skillnaderna 
mellan eleverna kan antas öka ytterligare. 
 
Även om det resonemang som förts knappast är tillräckligt för att dra några mera långtgående 
slutsatser förefaller det ändå rimligt att säga att lärare som vill utveckla sig själva i hög grad 
får lita till sin egen förmåga. Det framstår också som att om den enskilde lärarens framsteg 
vanligen inte kommer hela organisationen till del. Kontentan blir att det inte är möjligt att 
kunna påstå att skolan, sett från kriteriet om att utveckla ”ett personligt mästerskap”, är 
tillräckligt väl fungerande för att kunna påstå att skolan är en lärande organisation i det 
avseendet. Enskilda individer lär, men knappast så att det kommer skolan till del som 
organisation.  
 
 
Teamlärande 
Poängen med teamlärande får i Senges tappning antas utgå från en tanke om att kunskap är 
socialt konstruerad och att denna skapas i dialog mellan människor, muntligt eller skriftligt. 
Från en sådan utgångspunkt sker lärandet, medvetet eller omedvetet, i ständigt pågående 
samtal. Lärandet sker således både i formella och informella lärsituationer, både i 
systematiserad och i osystematiserad form. För slutresultatet må det kanske vara likgiltigt om 
lärande sker på det ena eller det andra sättet. Det framstår emellertid som ett vanskligt företag 
om lärandet i en organisation till en betydande del inte sker i en formaliserad och systematisk 
form. Det blir i så fall t ex svårt att påstå att det skulle existera en av lärande organisation. 
 
Enligt Senge finns det en risk för att många av de problem som uppstår i en organisation 
förklaras med utgångspunkt från att ”fienden finns utanför”. När personalen koncentrerar sig 
på att klara sina egna uppgifter blir det också svårt att vara uppmärksam på hur deras egna 
handlingar samtidigt påverkar helheten. Därmed finns alltid risken att problem definieras som 
att vi själva inte är dess orsak. Vi kommer i så fall att i alltför hög grad intressera oss för att 
finna en ”fiende”, i stället för att fråga oss om vi själva kan vara problemets orsak. Om vi i en 
organisation kan skapa lärsituationer som går bortom att bara utveckla den enskilde 
individens förmåga möjligen ökar samtidigt medvetenheten om det totala sammanhanget. Det 
betyder t ex att insikten ökar om vilka problem jag själv orsakar för andra och de för mig. 
Förståelsen kan i så fall ge nya infallsvinklar på hur problem kan lösas. Om man ser detta 
problem applicerat på skolan kan det t ex innebära att när undervisningen organiseras via 
olika ämnen behöver elevers kunskaper i ett visst ämne inte självklart understödja 
utvecklingen av kunskaper i ett annat. Om lärare inte samtalar med varandra om hur 
undervisningen kan genomföras för en grupp av elever som de har ett gemensamt ansvar för, 
utan i stället var och en gör sin egen planering, är risken att de försvårar i stället för att 
underlätta för varandra. En orsak till att lärare inte alltid planerar tillsammans kan vara att de 
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inte i första hand uppfattar sig som lärare i en mera generell mening, dvs någon som hjälper 
elever att utveckla nya kunskaper om den verklighet som de lever i, utan i stället ser de sig 
som lärare t ex i matematik, historia eller vilket skolämne som det nu är fråga om. Det verkar 
därvid som att vad som primärt konstituerar en lärarroll är att läraren kan mer än sina elever i 
ett visst ämne. Kanske skulle denna tydliga distinktion kunna tonas ner om man i stället för att 
betona det individuella och faktabaserade lärandet lyfter fram temlärandet och reflektioner 
som fenomen. Detta omfattar t ex att se lärare som samarbetande team, likväl som att också 
betrakta lärare och elever som ett lärande team, vilket för många kan antas vara en främmande 
tanke. Ett långt drivet teamtänkande löser samtidigt upp de roller som finns upparbetade. 
Detta skapar en ny lärarroll, vilken samtidigt kan skapa osäkerhet, som i sin tur leder till att 
lärare kan vara tveksamma till att arbeta tillsammans när de inte längre i första hand kan 
förlita sig på sina ämneskunskaper, dvs ett teamlärande försvåras.   
 
Något ironiskt vekar det som att skolan för att t ex organisera elevernas lärande saknar 
förmåga att lära nytt. Kanske skulle man kunna, med Argyris & Schön, säga att skolan 
hanterar sitt singel-loop lärande tämligen väl, dvs det går knappast att ifrågasätta påståendet 
att den svenska lärarkårens ämneskunskaper är tillräckligt goda för att de skall klara av att 
undervisa i sitt ämne på ett godtagbart sätt. Jag har heller inte hört någon på allvar ifrågasätta 
att så skulle vara fallet. Däremot visar en alltför stor grupp av elever, som det allmänt 
uppfattas, bristande förmåga att klara godkänt i de s k kärnämnena svenska, matematik och 
engelska. Frågan är om detta beror på att dessa lärare har för dåliga ämneskunskaper eller 
som det i huvudsak kan tänkas finnas andra förklarande orsaker? Jag har personligen svårt att 
se att detta problem väsentligen skulle orsakas av lärares alltför dåliga ämneskunskaper. 
 
Genomgången visar att lärprocesser på olika nivåer i en organisation generellt sett kan 
tillmätas stor betydelse för möjligheten att kunna betrakta denna som en lärande organisation, 
men en organisation kan ha lärande som sin huvuduppgift utan att för den skull vara en 
lärande organisation.  Det kan då finnas skäl att ställa frågan vilka hjälpmedel som finns att 
tillgå för att försöka skapa en lärande organisation? Jag har i detta paper fört fram tanken att 
forskningscirkeln skulle kunna vara ett sådant hjälpmedel. Jag kommer därför i det följande 
avsnittet att diskutera några aspekter av forskningscirkelns möjligheter och begränsningar i 
det fallet. 
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Vi kan nu ställa oss frågan om begreppet lärande organisation är ett idelatypiskt fenomen på 
samma sätt som t ex Webers (1983) byråkratibegrepp är det för att analysera hur 
organisationer fungerar? En annan variant är att se den lärande organisationen som en 
prototyp för att bygga upp en organisation utifrån t ex det sätt som t ex Taylor (1985) 
försökte göra för att formulera grundläggande principer för att skapa en optimalt fungerande 
industriell organisation. Det föregående avsnittet får då i första hand ses som ett försök att 
utifrån Senges idealtyp diskutera några aspekter av begreppet lärande organisation och i vad 
mån skolan kan ses som en sådan. Jag tänker i det följande avsnittet i stället diskutera några 
aspekter av i vad mån en forskningscirkel kan vara ett hjälpmedel för att utveckla en lärande 
organisation, dvs lämna frågan om något är och i stället behandla om detta något kan bli, dvs 
skapas. 
 
Först kan kanske konstateras att det finns en stor variation i fråga om hur forskningscirklar 
arbetar och också vad de aktiviteter som försiggår där syftar till. Det innebär att arbetet 
innehållsmässigt i hög grad kan variera beroende på forskningscirkelns inriktning (se t ex 
Holmstrand, 1997). Vad som ändå huvudsakligen karaktäriserar arbetet i en forskningscirkel 
är att det är ett antal människor som i en studiecirkelliknande grupp med hjälp av forskare 
analyserar en problemställning, definierad i första hand från deltagarnas perspektiv. Ett 
problem som i sig inte innehåller några enkla eller självklara sanningar. Tillvägagångssättet, 
dvs för att bättre förstå problematiken, följer i princip vad som kännetecknar det sätt som 
samhällsforskare vanligen arbetar. Deltagarna i forskningscirkeln förvandlas med det valda 
arbetssättet från kunskapskonsumenter till producenter av kunskap. Att producera kunskap 
kan samtidigt ses som ett sätt att erhålla kunskap, dvs det sker ett lärande. Om det som sker i 
forskningscirkeln däremot skall betraktas som forskning eller utbildning är en frågeställning 
som är svår att avgöra. Att det i forskningscirklar produceras nya insikter som lever upp till 
kriteriet att det skall vara för mänskligheten tidigare okända insikter är dock knappast 
sannolikt. Däremot kan det vara nya insikter för den enskilde forskningscirkeldeltagaren, dvs 
det sker ett individuellt lärande. Från dessa utgångspunkter kan man säga att vad som sker i 
en forskningscirkel vanligen inte kan betraktas som forskning utan framförallt lärande. Å den 
andra sidan, hur mycket av den forskning som sker i övrigt lever i så fall upp till detta stränga 
kriterium?  
 
Den sociala kontext som forskningscirkeln utgör inbjuder till vad som skulle kunna 
karaktäriseras som “pedagogiska dialoger“ som vilar på förutsättningen att deltagarna både 
skapar och delar en gemensam referensram. Wallin (1997) menar att poängen inte är att ha 
kunskapen i förväg, utan dialogen handlar om utbyte och prövning av argument. Om man 
därvid lyckas föra den pedagogiska dialogen så att också olika argument, i perspektiv av att 
bakomliggande orsak - verkan relationer, skapas samtidigt förutsättningar för en 
kunskapsgenererande process. Forskningscirkeln framstår därmed som ett utmärkt arbetssätt 
för att skapa förutsättningar för att ett teamlärande skall kunna uppstå.  
 
Forskningscirkeln kan som arbetsform antas ge uttryck för en bakomliggande kunskapssyn. 
Denna skulle kunna beskrivas som att poängen i hög grad ligger i att hos individen utveckla 
en förmåga och en möjlighet att enskilt och tillsammans med andra bilda kunskap för 
”praktiskt bruk”, väsentligen betraktad i relation till en specifik kontext. Detta skulle kunna 
ses som en viktig kompetensuppbyggnad i en organisation. Denna kunskapssyn uttrycker dels 
en ”nyttoinriktad” aspekt i form av att en ökad kunskap skall ge sig till känna framför allt i 
form av nya strategier för att förändra och utveckla verksamheten. Den uttrycker också ett 
teoretisk/filosofiskt intresse att hos den enskilde individen öka förmågan att reflektera över 
kunskapens natur. Forskningscirkelns förespråkare finns därför troligen framför allt hos dem 
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som anser att kunskap måste skapas och återskapas i en relation med andra aktörer, dvs 
individer som har en socialkonstruktivistisk kunskapssyn, och som ser att den förvärvade 
kunskapen kan användas för att “förbättra“ praktiken, dvs också ett pragmatiskt perspektiv. 
Forskningscirkeln förefaller därför vara väl anpassad till de arbetssätt som kännetecknar idén 
om en lärande organisation. 
 
 
Några tänkbara slutsatser 
Med utgångspunkt från de två frågor som framlades i syftet och som behandlats i de 
föregående avsnitten diskuteras huruvida den lärande organisationen är möjlig att skapa och 
vilken roll forskningscirklar i så fall kan spela. Jag redovisar fyra tänkbara slutsatser. Kan 
tanken om en lärande organisation vara en idé som kan förverkligas i praktiken, eller är det 
mera ett uttryck för en strävan, ett ouppnåeligt ideal? Jag är benägen att luta mig mot att 
omfatta den senare ståndpunkten, dvs a) att den lärande organisationen som metafor eller 
idealtyp är något att sträva mot, men som det samtidigt inte kommer att vara möjligt att 
avgöra om eller när den uppnås, dvs om det existerar en lärande organisation. Vän av ordning 
kanske då invänder att det knappast kan vara meningsfullt att sträva mot något som inte kan 
uppnås. Använder vi samma typ av argument i andra sammanhang skulle det inte heller vara 
särskilt meningsfullt att t ex upprätthålla tanken om ett demokratiskt samhälle. Jag vill mena 
att det i bägge fallen faktiskt kan vara klokt att sträva även mot det till synes ouppnåeliga.  
 
Med utgångspunkt från den diskussion som förts i detta paper förefaller rimligt att åtminstone 
säga att b) forskningscirkeln kan vara en arbetsform som kan bidra till att utveckla skolan i 
riktning mot en lärande organisation, åtminstone när vi utgår från två av Senges fem 
huvudkriterier. Arbetet i forskningscirkeln ger självfallet ändå inte lösningen på alla problem 
och svårigheter i det fallet. Det som i hög grad grumlar glädjen är att c) det tycks vara 
omöjligt att intressera breda grupper i en organisation för detta sätt att arbeta. Därmed verkar 
det som om att forskningscirkeln är och förblir en lovande idé för att utveckla en lärande 
organisation. Å den andra sidan verkar det inte heller finnas någon som visat på andra 
arbetssätt som gjort att majoriteten i en organisation är beredda att arbeta för att den skall bli 
en lärande organisation. Därmed är kanske tanken d) om att skapa en lärande organisation i 
allt väsentligt också en illusion, om en tilltalande sådan, men ändå värd att sträva mot. 
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