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Abstract 
 
Research circles – a way of challenging the way teachers view the results of their work 
Teachers may be supposed to establish their view of the result of their work primarily through 
what they can observe of what happens to their pupils. What, then, does this kind of 
experience-based knowledge mean for how they perceive their work? In Sweden, for 
example, research circles have been used at schools, where teachers work together with 
researchers, to elaborate questions that they meet in their daily work at school. Is it, as a 
result, possible that research-circles may be a way to challenge the way teachers view the 
result of their work? 
 
 
Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan 
utmanas? 
Lärare kan i första hand antas bilda sig sin uppfattning om resultatet av sitt arbete genom vad 
de kan observera av det som sker med deras elever. Vad har då denna erfarenhetsbaserade 
kunskap för betydelse för hur de uppfattar sitt arbete? I Sverige har t ex forskningscirklar 
använts i skolan, där lärare arbetar tillsammans med forskare, för att bearbeta frågeställningar 
som lärare möter i sin vardag. Kan forskningscirklar då vara ett sätt att utmana lärares syn på 
vilka resultat som deras arbete leder till?  
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VILKEN ROLL SPELAR LÄRARE FÖR ATT KUNNA UTVECKLA 
SKOLANS VERKSAMHET? 
En central fråga i varje samhälle är hur dess medlemmar skall kunna bibringas kunskaper och 
värderingar för att inlemmas i ett bestående samhälle, men samtidigt också för att de kan bidra 
till att samhället kan omformas och utvecklas för att svara mot nya och förändrade 
förhållanden och behov hos dess medlemmar. I det moderna industrisamhället har 
medlemmarnas lärande och socialisation i stor utsträckning skett genom att skolan tillskapats 
som en formaliserad organisation och samtidigt har skolan kommit att utvecklas till en 
institution1. Därmed blir det också av intresse att ta reda på vilka effekter som de aktiviteter 
som försiggår i skolan har på eleverna. För att kunna göra detta måste vi bl a titta närmare på 
vilken roll som lärare spelar i detta sammanhang. De flesta lärare kan antas, som jag uppfattar 
det, i allt väsentligt bilda sig sin uppfattning om resultatet av sitt arbete genom vad de kan 
observera av som sker med deras elever, både här och nu, sett över läsår och när de träffar 
tidigare elever. Man kan i det sammanhanget fråga sig vad den erfarenhetsbaserade 
kunskapen som lärare tillägnar sig har för betydelse för hur de uppfattar sitt arbete och i 
vilken utsträckning de är villiga att låta sig påverkas för att kritiskt granska sitt eget arbete. En 
annan aspekt av detta är att lärare inte bara bedömer sina elever och deras prestationer, utan 
att de också värderar sig själva och sina kollegor. Frågan är emellertid vad det är som de mera 
exakt värderar?  
 
Men, vad har lärare egentligen för möjligheter att på egen hand att på ett mera systematiskt 
sätt ta reda på effekterna av sitt arbete? Understödjer t ex de kunskaper som produceras 
genom pedagogisk forskning den uppfattning som lärare redan har om hur undervisning kan 
organiseras och genomförs på det mest effektiva sättet, eller fungerar i stället pedagogisk 
kunskap som en frigörande kraft från etablerade föreställningar och fördomar, eller är dess 
inverkan möjligen i det närmaste försumbar? Att jag tillåter mig ställa även den senare frågan 
beror på att jag genom åren mött lärare som inte verkar se den kunskap som den pedagogiska 
forskningen producerar som något som tillför deras vardag något av värde. När lärare vill bli 
bättre och skickligare i sin yrkesutövning verkar det som att det är ämnesbundna, ofta direkt 
metodrelaterade, kunskaper som många av dem eftersträvar.  
 
Under senare tid har forskning allt oftare lyfts fram som en generell möjlig väg till utveckling, 
så även för skolans del. Från många håll har man emellertid pekat på det problem som det 
uppfattats vara att det finns ett avstånd mellan den akademiska världen och samhället i övrigt, 
ett problem som man för övrigt försökt att hitta olika sätt att komma till rätta med. Detta gäller 
även inom skolans område (se t ex Tydén (red.), 1995, Tydén & Kåks, 1995). “Frågor om 
forskningsresultats spridning till, åtkomlighet och användbarhet för verksamma lärare m fl 
tillhör de svåra och närmast eviga frågorna“ (Skolverket, 1995:1). Man kan därför fråga sig 
varför så är fallet. Ett skäl kan t ex vara att forskare i första hand skriver för andra forskare, t ex 
därför att de har sin egen “karriär“ att tänka på och att de därför inte i första hand skriver för de 
i skolan yrkesverksamma lärarna. Ett annat skäl kan vara att lärare är mera intresserade av 
kunskap som löser konkreta och omedelbara praktiska problem än av den generaliserbara 
kunskap som forskare vanligen producerar (se t ex Skolverket, 1995:1). Hultman och Hörberg 
                                                 
1 Begreppet institution är emellertid svårfångat, men det förefaller kunna användas som en metafor för att bättre 
kunna förstå olika samhälleliga processer, deras orsaker och verkningar. ”Vi kan inte se, känna, beröra eller ens 
mäta institutioner, de är tankekonstruktioner.” (North, 1993:16) 
 
“Institutions always have a history of which they are the products. It is impossible to understand an institution 
adequately without an understanding of the historical process in which it is produced.” (Berger & Luckman, 
1976:72) 
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(1994) konstaterar t ex i en forskningsöversikt rörande kunskapsnyttjande i skolan att den 
forskningsbaserade kunskapen har ett förvånansvärt litet genomslag i skolpraktiken. De 
framför flera tänkbara skäl till detta, t ex som att kunskapen inte är tillgänglig, att lärare inte 
har den tid som behövs för att ta till sig denna, att de inte alltid har de kompetensmässiga 
förutsättningar som behövs, eller att det finns få beröringspunkter mellan forskare och 
praktiker. Till detta skulle säkert kunna läggas en rad ytterligare faktorer som kan förklara 
varför forskningsresultaten inte når skolans personal.. 
 
Hur kan då lärare förmås att utvärdera och reflektera över effekterna av sitt eget arbete? I 
Sverige har under de senaste ca 15-20 åren använts s k forskningscirklar inom skolan där 
lärare arbetar tillsammans med forskare för att bearbeta olika typer av frågeställningar som de 
möter i sin vardag. Detta kan ses som ett försök att svara upp mot tesen: Om förändringar i 
skolan skall lyckas måste lärarna involveras, inte bara på ytan, utan på ett mera djupgående 
sätt (Se t ex Hargreaves, 1998). Förändringen måste helt enkelt utgå från lärarna själva. “It is 
teachers who, in the end, will change the world of the school by understanding it.“ 
(Stenhouse, citerad i Egerbladh & Tiller, 1998). Detta gäller framför allt när det är fråga om 
komplexa förändringar som griper in i flera områden. För många lärare är kärnpunkten när 
verksamheten skall förändras om den går att genomföra i praktiken, dvs vad är det som 
kommer att fungera och vad är det som inte kommer att fungera? Det är mot en sådan 
bakgrund som forskningscirkeln, som ett forum för ett möte mellan lärare och forskare, blir av 
intresse.  
 
Från dessa utgångspunkter förefaller det vara relevant att ställa frågan om dessa sk 
forskningscirklar också kan vara en mötesplats där lärares syn på vilka resultat som deras 
arbete leder till utmanas? Följande frågeställning formuleras:  
 

• På vilken utsträckning kan forskningscirklar fungera som ett sätt att öppna nya 
infallsvinklar på hur lärare ser på resultatet av sitt arbete? 

 
För att i någon mån kunna hantera denna frågeställning kommer jag i det följande, om än 
översiktligt, att beskriva vad en forskningscirkel kan vara och hur deltagarna kan arbeta. 
 
Det finns en stor variation i fråga om hur forskningscirklar arbetar (Se t ex Siljehag & 
Härnsten, 1998), allt från konkreta och vardagsnära frågor på en avgränsad nivå, till generella 
frågor på en övergripande nivå. Detta innebär att arbetet innehållsmässigt i hög grad kan 
variera beroende på forskningscirkelns inriktning (Holmstrand, 1997). Vad som karaktäriserar 
arbetet är att det är ett antal människor som i en grupp med hjälp av forskare tolkar ett 
gemensamt definierat problem som inte innehåller några enkla eller självklara sanningar. 
Tillvägagångssättet följer i princip vad som vanligen kännetecknar det sätt som 
samhällsforskare arbetar. Problemen formuleras från lärarnas perspektiv. Deltagarna i 
forskningscirkeln förvandlas samtidigt från kunskapskonsumenter till producenter av 
kunskap, t ex om hur elevers lärande sker i skolan. Den sociala kontext som forskningscirkeln 
utgör inbjuder till vad som skulle kunna karaktäriseras som en “pedagogiska dialog“, som 
därmed bl a vilar på förutsättningen att deltagarna både skapar och delar en gemensam 
referensram. Wallin (1997) menar att denna dialog måste ha sin utgångspunkt i skolans 
praktik. Poängen är inte att ha kunskapen i förväg, utan dialogen handlar mera 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.  
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Forskningscirkelns förespråkare finns därför troligen framför allt hos dem som förespråkar att 
kunskap måste skapas och återerskapas i en relation med andra aktörer, dvs individer som har 
en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. De anser troligen också att den förvärvade kunskapen 
kan användas för att “förbättra“ praktiken, dvs också ett pragmatiskt perspektiv. Lärare måste 
i sin vardag gå in för sina uppgifter med inlevelse, samtidigt krävs en förmåga att distansera 
sig. Tillit till det egna handlandet och till ens egen kunskap utgör därför en grundläggande 
förutsättning för att nå kunskap i handling (Molander, 1996). Samtidigt som en medvetenhet 
om kunskapens relativa natur kan växa fram och därmed leda till en kritiskt reflekterande 
hållning. Denna kunskapssyn uttrycker således dels en “nyttoinriktad“ aspekt i form av att den 
ökade yrkeskunskapen skall ge sig till känna i praktisk handling, t ex i form av ”reflection in 
action”. Den uttrycker också ett teoretisk/filosofiskt intresse av att hos den enskilde individen 
öka förmågan att reflektera över kunskapens natur och ger därmed en ökad förmåga att tolka 
och förstå resultatet av sina egna och andras handlingar, t ex i form av reflection on action.  
 
Vilka motiv och förväntningar kan då lärare tänkas ha för att delta i en forskningscirkel? Vad 
utgår deras engagemang i från? Tydén och Kåks (1995) menar att de som deltar i en 
forskningscirkel i första hand är sådana som drivs av en inre vilja att utveckla sig själva och 
som alltid kommer att vara intresserade av att vidareutveckla sig. Dessa är också som regel 
lätta att nå. De anser att det i stället är andra grupper som behöver ett stöd för att ta det 
mentala steg som är nödvändigt för att påbörja utbildningsinsatser av det här slaget. Deras 
studie visar också att i de kommuner där det finns ett “gott utbildningsklimat“, bl a i form av 
en positiv och stödjande ledning, har man lyckats med att rekrytera många deltagare till den 
typ av fortbildning som forskningscirkeln utgör ett exempel på. Arvidson (1997) noterar att 
motiven för att delta i en forskningscirkel kan variera. Enligt honom ser deltagarna 
forskningscirkeln som ett sätt att bedriva utvecklingsarbete överhuvudtaget och att de gärna 
tonar ner forskningsaspekten. De deltagare som kommer till tals i Arvidsons rapport är ändå 
påfallande positiva till vad deras arbete i forskningscirkeln ger dem. Nyström (1998) framför 
att motiven för att delta i forskningscirkeln framför allt är att få nya impulser, men också en 
möjlighet att få pröva på nya arbetsmetoder. Tydén och Kåks (1995) studie ger också vid 
handen att många av lärarna har haft stort utbyte av sitt deltagande i forskningscirkeln. De 
uppger sig t ex vara nöjda med att ha fått “verktyg“ att arbeta vidare med i sin dagliga 
verksamhet. Nyström (1998) framhåller att forskningscirklarna tycks kunna ge deltagarna just 
“verktyg“ för att bilda sina egna kunskaper, ett slags “hjälp till självhjälp“, eller om man så 
vill ett försök att motivera till ett “lärande i vardagen“. Många lärare som deltagit i 
forskarcirklar anser att de har fått verktyg för att arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Det finns exempel på att arbetet i en forskningscirkel leder till att deltagarna uppfattar att de 
reflekterar över sin egen roll i undervisningen och att detta leder fram till att ett konkret 
pedagogiskt utvecklingsarbete i många fall genomförs, om än med skiftande resultat. 
(Lundgren, 2000) 
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HUR BEDÖMER LÄRARE RESULTATET AV SITT ARBETE? 
All undervisning handlar på något sätt om att inta ett mer eller mindre medvetet 
förhållningssätt till lärprocesser. Hur lärare organiserar och genomför sin undervisning beror 
på en mängd olika faktorer, men man torde aldrig komma i från att det alltid finns ett moment 
av hur man föreställer sig att det går till när elever lär, eller kanske mera vanligt, att läraren 
har en förställning om vad det är för kunskaper som eleven skall kunna demonstrera att de 
behärskar. Till detta kan läggas att lärare naturligtvis i sin tur kan antas ha många olika typer 
av föreställningar om vad som är viktigt att lära, varför det är viktigt och hur detta bäst sker. 
Ett annat alternativ, möjligen ett mera oreflekterat sådant, är självfallet att man organiserar 
undervisningen på samma sätt som när man själv var elev. Lärare måste också antas ha en 
föreställning om vilka skäl elever har för att lära, dvs varför eller varför de inte är motiverade 
att låta sig involveras i en lärprocess? Det framstår som rimligt att anta att lärare också, av 
rena ”överlevnadsskäl”, strävar efter eller har mer eller mindre rutiniserade och systematiska 
sätt att förhålla sig till dessa lärprocesser. På individnivå kan man anta att detta visar sig i 
vilka metoder lärare huvudsakligen använder sig av i sitt vardagliga arbete med eleverna.  
 
Magnusson (1998) framhåller att det är svårt att fånga in vad lärare kan, dvs vad som är 
lärares yrkeskunskaper. Han säger 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” (Magnusson, 1989:89). Det finns således ett mönster som innebär att lärare 
har svårt att formulera vad de kan och gör. Om lärare själva har svårt att formulera vad det är 
för typ av kunskap som de besitter, kan man samtidigt fråga sig i vad mån de har kunskaper 
att förutse resultatet av sitt arbete, t ex hur det kommer att gå för deras elever i framtiden. För 
att kunna göra detta förefaller det rimligt att anta att läraren måste ha sett utfallet av hur det 
gått för eleverna i ett antal klasser som denne tidigare undervisat. Innebär detta då t ex att nya 
lärare inte mer än mycket preliminärt vet vad deras arbete ger för effekter? Betyder det å den 
andra sidan att erfarna lärare är medvetna om komplicerade orsak – verkan relationer, men att 
denna kunskap sällan låter sig artikuleras, dvs är vad man vanligen kallar tyst kunskap? 
(Polanyi, 1967) 
 
Om vi 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. Det gör det sannolikt att lärare på olika nivåer i 
skolsystemet kommer att se och värdesätta olika typer av resultat. Lärare för de lägre åldrarna 
kommer troligen att ha en bredare bedömningsgrund än lärare som undervisar äldre elever. 
Med en bredare bedömning menar jag att lärarna inte bara bedömer kunskapsmässiga 
aspekter, utan också de sociala framsteg som eleverna gör. Att det verkar förhålla sig så kan 
naturligtvis förstås från flera olika utgångspunkter. Det återspeglar sig t ex också hur 
undervisningen av lärare sker, där lärare i de yngre åldrarna förbereds för att ansvara för en 
stor del av elevernas skoldag, medan för de äldre skapas en specialisering, vanligtvis inom två 
eller kanske tre ämnen. Man kan också t ex tänka sig att det är goda ämneskunskaper, kanske 
goda kunskaper om olika metoder för att aktivera eleverna, eller  möjligen goda insikter i hur 
elevers lärande kan förstås. Eventuellt kan det vara en kombination och dessa och andra 
faktorer. 
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Ämnets innehåll och struktur som indikator för uppnådda resultat 
Jag tänker mig att lärarens deltagande i en forskningscirkel leder till att flera olika typer av 
kunskapspåverkande effekter uppstår på deras yrkeskunnande och att detta kommer att ha 
betydelse för hur den enskilda läraren agerar och därmed vilka konsekvenser detta får för 
eleverna. Få torde t ex ifrågasätta påståendet att en lärare för att kunna fullgöra sina uppgifter 
måste ha kunskaper i sitt ämne. Frågan är dock hur mycket och vad det är lärare måste kunna? 
Är det t ex ämnesfakta eller ämnets struktur, dvs en systematisk överblick, eller båda delarna 
som behövs? I vart fall kan man anta att läraren behöver mer kunskaper i ämnet än sina elever 
för att det skall vara möjligt att hävda rollen som lärare, såvida man inte, som i 
forskningscirkeln, gemensamt försöker öka kunskaperna om av gruppen själv definierade 
aspekter av en problemställning. I en sådan situation kommer relationen lärare-elev att 
upplösas och samtliga deltagare blir ”elever” som lär tillsammans. Problemet är att detta 
knappast kan tillämpas fullt ut i skolan därför att skolans socialiseringsuppdrag är så centralt, 
om än inte för närvarande så tydligt framhävt i den officiella retoriken. Socialiseringen bygger 
i grunden på en relation mellan den erfarne vuxne, läraren, som internaliserat samhällets 
grundläggande normer och värderingar, och den oerfarna och unge individen, eleven.  
 
Även ”experter” inom ett ämne kan eller känner inte till alla delar av sitt eget ämne, dels 
därför att detta som regel redan omfattar en stor kunskapsmassa, dels genom att forskningen 
hela tiden producerar ny kunskap och dels därför att det fortfarande finns ”oupptäckta” 
kunskaper. Något förenklat skulle kunna sägas att det finns två principiellt olika sätt att närma 
sig problemet om elevers lärande, där synen på kunskap och hur individen tillägna sig denna 
kan ses som en slags ”vattendelare” mellan dem som i första hand ser kunskap som relativt 
given och beständig över tiden och att denna kan förmedlas i en ”förpackad” form och de som 
ser kunskap som en process där individen själv bygger upp sina egna föreställningar om 
verkligheten.2 I det första fallet blir resultatet en relativt enhetlig kunskapsmassa hos 
individerna, i det senare fallet kommer det att finnas en variation i denna. Det förefaller mig 
som att variationen är det tillstånd som närmast kännetecknar vad eleverna uppvisar att de 
kan, t o m när rena ”faktakunskapen” skall återges i testsituationer. Skolans ambition verkar 
vara att alla elever skall bibringas åtminstone en minsta ”nivå” av kunskap, men tycks av 
något skäl i stället regelmässigt misslyckas med detta. Ökade ambitioner verkar något ironiskt 
i första hand leda till att variationen mellan den ”bästa” och den ”sämsta” eleven ökar, liksom 
ju längre tid eleverna befinner sig i skolan. Det främsta skälet till detta kan antas vara att de 
”duktiga” blir allt duktigare och att de ”dåliga” har endast en långsam kunskapsutveckling.  
 
Dessa bägge grundläggande antaganden om vad kunskap är får konsekvenser både för hur 
undervisning organiseras och hur den enskilde lärarens agerande kan tolkas och förstås. Den 
första hållningen kan i någon mening sägas ha att göra med mängden fakta som en individ 
tillägnar sig. Kunskap får i det sammanhanget en kvantitativ betydelse och i de senare en 
kvalitativ. En närmare betraktelse gör emellertid att det inte är helt problemfritt att 
upprätthålla en sådan distinktion. Detta kan också uttryckas som att det synsätt som har varit 
dominerande är det förmedlingspedagogiska, dvs kunskap (doxa) kan definieras och 
”förpackas” i lämplig form för att förmedlas till eleven. I det fallet blir det självfallet en 
central betydelse hur ämnesstrukturen presenteras. Den bakomliggande tanken kan i det fallet 
ses som associationistiskt, där repetitionen spelar en viktig roll. Lärarens roll blir från en 
sådan utgångspunkt att tillrättalägga stoffet så att eleverna på effektivast möjliga sätt kan 
tillgodogöra sig detta. Eleven förväntas att allt eftersom kunskaperna tillväxer kunna integrera 
                                                 
2 Redan under antiken skilde man mellan doxa och episteme. Doxa kan sägas vara erfarenhetsbaserad 
vardagskunskap som i huvudsak framstår som oproblematisk. Episteme är kunskap som bygger på att individen 
kan förstå grundläggande resonemang som bygger på logikens lagar. (Se t ex Andersson, 2000). 
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dessa och samtidigt förstå en allt mer komplex verklighet. Elevens framgångar återspeglar sig 
i det fallet i vad mån de kan återge vad läraren och läromedlen förmedlat. Det är också från 
dettasom lärare kan ”spegla” sin egen förmåga genom eleverna prestationer. 
 
En annan utgångspunkt är den som den socialkonstruktivistiska teoribildningen om lärande 
ger ett uttryck för och där elevens kunskaper (episteme) antas öka i en oregelbunden, men 
ändå kontinuerlig process. En process som kanske skulle kunna beskrivas som att en ”suddig” 
bild av verkligheten allt eftersom processen framskrider blir allt mera ”tydlig” ur någon 
aspekt. En bärande tanke är också att när eleven inte kan förstå eller hantera hur verkligheten 
kan förstås kan detta initiera ett lärande. Vad elever lär blir då en fördjupning, en utvidgning 
och nyansering av tidigare föreställningar om verklighetens beskaffenhet. Lärarens roll blir att 
konfrontera eleven med nya situationer där deras föreställningar utmanas. Problemet är att 
elevernas erfarenheter sällan överensstämmer med skolans traditionella ämnesgränser. Detta 
tvingar i sin tur fram nya former för hur undervisning organiseras och genomförs. Här betonas 
elevernas förmåga att se likheter och skillnader, att urskilja och upptäcka mönster för att från 
detta sedan dra slutsatser. (Scherp, 1999) Resultatet av detta resonemang skulle i så fall 
närmast bli att hur läraren bedömer resultatet av sitt arbete i allt väsentligt beror på dennes 
kunskapssyn. Därav kommer sannolikt också lärare, beroende på detta, att uppvisa stora 
variationer hur de värderar resultatet av sitt arbete. Frågan är om det finns så många andra 
alternativ än forskningscirklar, pedagogiska utvecklingsgrupper och liknande där lärarna kan 
dryfta denna typ av frågeställningar i dagens svenska skola? 
 
 
Betyg, ett av flera exempel, som indikator på uppnådda resultat 
Ett vanligt sätt för lärare, både historiskt och nu, för att bedöma resultatet av sina 
ansträngningar är när de sätter betyg på sina elever.3 Betygssättandet framstår till synes som 
en relativt okomplicerad aktivitet, men vad är det som lärarna egentligen betygsätter? Är det 
de faktakunskaper som eleven kan återge på prov som är det som ligger till grund för 
värderingen, eller är det hur elever uppträder, dvs deras sociala kompetens, eller är det 
ytterligare andra variabler som bedöms? Om betyg skulle kunna antas förutsäga hur elever 
kommer att lyckas i framtiden skulle dessa kunna ses som ett utslag för att lärare kan se de 
framtida konsekvenserna av sina handlingar och vad dessa betyder för deras elever. Å den 
andra sidan kanske betygen i stället, oberoende av om dessa är ”rätt satta” eller inte, skapar 
elevens framtid, dvs. är ett uttryck för den enskilde elevens ambitioner. Säfström fann t ex i en 
undersökning följande: 
 

Våra intervjuer visade att lärarna använde sig av viss uttalade kriterier. Men detta gav 
inte en uttömmande beskrivning av vad som var avgörande när betygen sattes. Utöver de 
uttalade kriterierna tillkom andra mer lösliga förutsättningar för att erhålla ett högt betyg 
– som till exempel att genomföra sina studier på ett systematiskt och organiserat sätt. 
(Säfström, 2002:15) 

 
Kvar står emellertid frågan hur lärare kan vara säkra på att elevens prestationer är ett resultat 
av lärarens ansträngningar och inte av andra faktorer, t ex i form av elevernas begåvning och 
social situation, dvs att de lika mycket kan vara en produkt av sin miljö som av skolans 
ansträngningar. Därmed ger betygen bara delvis svar på frågan vilket resultat deras arbete har 
gett upphov till. Man kan också självfallet tänka sig andra indikatorer, t ex s k 
utvecklingssamtal, föräldrareaktioner osv. Det kan dock konstateras att värderingen av 
resultatet av lärarnas arbete i första hand är en inomorganisatorisk bedömning, dvs denna görs 
                                                 
3 Vilket i Sverige inte sker förrän efter höstterminen i årskurs 8. 
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av läraren själv eller tillsammans med dennes kollegor. Bedömningen görs då, som man  kan 
förmoda, från de värden som är de dominerande i den aktuella skolkulturen. Där skolkulturen 
i sin tur är en spegling av de involverade lärarnas kunskapssyn. 
 
 
DISKUSSION OM SLUTSATSER 
En aspekt av att tolka vad som sker i en forskningscirkel är naturligtvis i vilken utsträckning 
som deltagarna upparbetar en förtrogenhet med att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt 
för att på det sättet öppna upp för att se resultatet av sitt arbete från nya infallsvinklar? Det är 
en besvärlig process att närma sig ett vetenskapligt tänkande och det kan lång tid att tillägna 
sig ett forskande förhållningssätt. En viktig orsak till detta är naturligtvis att det är en ytterst 
komplicerad process att forska, även om det sker på en relativt anspråkslös nivå. Man kan 
självfallet samtidigt också ställa sig frågan varför det skulle vara särskilt viktig att ha ett 
forskande arbetssätt? Ett skäl är att vetenskaplig verksamhet som ett centralt moment bygger 
på problematisering. 
 

Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, och det är ett 
steg som omöjligt kan hoppas över. (Asplund, 1991:117) 

 
Problematiseringen kan också leda till en ökad förmåga att reflektera, att deltagarna oftare 
“stannar upp“ och funderar över vad de gör i vardagen (Lundgren, 2000). Kanske skulle man 
kunna säga att problematisering och reflektion är två sidor av samma mynt. En viktig aspekt 
är också att arbetet i en forskningscirkel ofta ger upphov till olika typer av reflektioner, dvs ett 
distanserat tänkande kring det egna arbetet. Att reflektera betraktar jag som att en individ 
försöker att förstå sina egna och andras handlingar i form av vad de betyder eller vilken sin 
mening de ger upphov till, hos sig själva eller genom samtal hur andra individer skapar sin 
mening. Bengtsson (1986) anser t ex att reflexionens viktigaste funktion är att etablera distans 
till sig själv och sin egen praxis. Kanske är det så att reflexionen måste tjäna som en 
ersättning för allt vi inte vet, eller inte kan veta. Vad vi kommer fram till i reflexionen blir ett 
preliminärt ställningstagande i orsak - verkan frågor, därför att vi måste ha något att utgå i 
från. Bengtsson (1986) framhåller att reflexioner har ett pedagogiskt värde i form av att 
läraren: 
- får kunskap om sin egen yrkespraxis 
- får möjlighet att ta ställning till sin egen praxis 
- kan undervisa om sin egen undervisning 
 
Reflektionen kan ses som ett sätt att bli medveten om sitt eget tänkande och det egna 
handlandet, vilket öppnar för att kunna skapa ny kunskap. Den kan t ex visa olika sätt att 
tydliggöra sitt eget agerande som sedan låter sig kommuniceras med andra. Detta kan på så 
sätt vara en väg att synliggöra den ”tysta kunskapen”, liksom att skapa en sådan distans att 
den enskilde individen förmår att ifrågasätta sina egna handlingar. I förlängningen kan detta 
leda till att nya idéer om hur undervisningen kan organiseras och genomföras. (se t ex 
Westlund, 1994) 
 
Det förefaller som att de flesta lärare också mer eller mindre systematiskt reflekterar över vad 
deras egen insats betyder, både för deras elever och deras egen arbetsinsats, dock inom 
tämliga givna ramar. Man kan vidare anta att med hjälp av de verktyg i form av 
undersökningsmetoder, begrepp, modeller och teorier, som arbetet i forskningscirkeln 
tillhandahåller bidrar det till en utökad möjlighet till tolkning och reflektion. Ett rimligt 
antagande är därför att arbetet i en forskningscirkel leder till ett reflekterande förhållningssätt 
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hos dess deltagare och därmed skulle det vara möjlig, i vart fall teoretiskt, att kunna se på det 
egna arbetet på ett nytt och annorlunda sätt. Arbetet i forskningscirkeln tycks också påverka 
deltagarnas sätt att förhålla sig till sin egen yrkesroll. Det kan t ex ske genom att man 
upplever sig tydligare kunna distansera sig och se på sig själv från andra utgångspunkter, 
vilket kan ses som att vederbörande har förbättrat sin förmåga att klara en del av sina 
uppgifter som lärare. Samtidigt är det svårt att veta vilka kunskaper som har skapats. Många 
av de som deltagit i forskningscirklar ger ändå tydliga uttryck för att den reflektion som sker i 
forskningscirkeln är av stor betydelse för den konkreta undervisningen (Lundgren, 2000). 
Verksamheten i en forskningscirkel verkar också kunna bidra till att deltagarna tydligare 
reflekterar över vad de själva gör och vad detta betyder för eleverna än vad som det annars 
finns utrymme för i det vardagliga arbetet. Ett rimligt antagande är att också förmågan att 
reflektera behöver tränas, liksom andra typer av förmågor för att kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. Det sätt på vilket en forskningscirkel normalt arbetar ger möjligheter och 
utrymme för detta. Vad som framstår som poängen med forskningscirkeln är den interaktion 
som sker i gruppen, mellan deltagarna och den medverkande forskaren, men också mellan 
gruppdeltagarna och att man genomför ett systematiskt arbete som bedrivs i enlighet med de 
värden och tankemönster som kännetecknar vetenskaplig verksamhet. Detta betyder 
emellertid inte att resultatet skulle vara på förhand givet, utan i stället är det en 
”upptäcktsfärd” som man har gett sig in på. Det är således inte bara en fråga om hur lärare 
utför sitt arbete, utan i ännu högre grad både vad och hur. Detta ger sammantaget generellt 
sett deltagarnas i en forskningscirkel förutsättningar att kunna reflektera över resultatet av sitt 
arbete i en kollektiv tankeprocess. 
 
Då de ekonomiska och tidsmässiga resurserna tycks ofta saknas i skolan riskerar emellertid 
forskningscirkeln att bli ett forum för mer eller mindre entusiastiska lärare vilka är beredda att 
om än motvilligt, genom att använda en del av sin fritid bjuda på de resurser som synes fattas. 
Sammantaget gör det att forskningscirkelformen ännu så länge förefaller vara något som i 
Sverige bara intresserar de lärare har ett starkt intresse för att försöka utveckla sin egen och 
kanske också den egna skolans verksamhet. Skolan skulle, enligt min mening, behöva fler 
forskningscirklar, bl a därför att det framstår som att det arbetssätt som används kan fördjupa 
och ge nya insikter och också en möjlighet att se sitt arbete i ett nytt ljus, inte minst när 
deltagarna själva får besluta vad det är man vill arbeta med. Här verkar det som att den tydliga 
kopplingen mellan praktik och teori blir meningsfull och därmed också kreativ och användbar 
för att utveckla skolans pedagogiska verksamhet i en vidare mening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



Referenser 
Andersson, C. 2000. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: 

Studentlitteratur. 
Asplund, J. 1991. Om undran inför samhället. Uppsala: Argosförlags AB. 
Arvidson, M. 1997. Forskning, reflektion och lärande - Lärares och skolledares 

upplevelser.av PLAN-verksamheten och forskningscirkeln vid Bergaskolan, 
Smedjebacken. Falun: Dalarnas forskningsråd.  

Berger.P. L. Luckman. T. 1976. The Social Sonstuction of Rality. A Treatise in the Sociology 
of Knowledge. Harmondsworth: Penguin Books. 

Egerbladh, T. , & Tiller, T. 1998. Forskning i skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. 
Hargreaves, A. 1998. Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 
Holmstrand. L. 1997. Forskningscirklar som en plats för kunskapsmöten, i nr 3-4 Vest vol. 10, 

sid. 97-109 
Hultman, L. & Hörberg. C. 1994. Kunskapsutnyttjande. Ett informellt perspektiv på hur 

kunskap och forskning används i skolan. Stockholm: Skolverket/Liber. 
Lundgren, M. 2000. Forskningscirklar och skolutveckling – ett lärarperspektiv. Falun 

Högskolan Dalarna. Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. 
Magnusson, A. 1998. Lärarkunskapens uttryck - en studie av lärares självförståelse och 

vardagspraktik. Linköping: Linköpings studier in Education an Psychology. No 58, 
Linköping University. 

Molander, B. 1996. Kunskap i handling. Göteborg: Diadalos. 
North, D.C. 1993. Institutionerna, tillväxten och välfärden. Stockholm: SNS-förlag. 
Nyström, I. 1998. Forskningscirklar i Mora och Orsa. Falun: Högskolan Dalarna,  
 Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. 
Polanyi, M. 1967. The Tacit Dimension. New York: Harper & Row. 
Scherp, H-Å. 1999. Kunskapsutnyttjande. Ett informellt perspektiv på hur kunskap och 

forskning används i skolan. Stockholm: Skolverket/Liber. 
Siljehag, E. , & Härnsten, G. 1998. Vuxeninlärning och delaktighet - Ett led i en långsiktig 

process - Forskningscirklar vid en grundskola. Stockholm: Institutionen för 
specialpedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, Rapport nr 1. 

Säfström, C.A. 2002. Den demokratiske medborgaren går i skolan, sid. 10-15 i Framtider – 
Skolan. Vision och verklighet. Institutet för framtidsstudier, Nr. 3/2002. Stockholm: 
Institutet för framtidsstudier. 

Tydén, T. (ed.) 1995. When School Meets Science. Stockholm: LHS Förlag. 
Tydén, T. , & Kåks, H. 1995. Att möta forskning genom utbildning. Falun: Dalarnas  
 forskningsråd, DFR-rapport, 1995:3. 
Wallin, E. i Tiller, T. 1997. Den tänkande skolan: utveckling på skolans egna villkor. 

Stockholm: Gothia. 
Skolverket. 1995. Nyttjande av forskning genom lokala nätverk. – Skolan och forskarna - Öst 

är öst och väst är väst? Slutrapport. 1995-09-30. Stockholm: Skolverket. 
Westlund. I. 1999. Lärare i nätverk - att växa med uppgiften. Stockholm: Förlagshuset. 
 
 
 

 11


	Referenser 11
	Referenser

