
SAMMANFATTNING 
I uppsatsen introduceras läsaren i de krav som ställs på den 
svenska skolan och på högskolan/universiteten i fråga om att 
närma sig varandra och att detta bl a kan ses som ett utslag av ett 
tydligt behov av att förnya och utveckla skolans verksamhet. 
Användningen av forskningscirklar i skolan kan mot en sådan 
bakgrund ses som ett av många uttryck för ett försök till förny-
else. Den genomförda undersökningen är en kvalitativa fallstu-
die, vars syfte är att belysa forskningscirkeln som företeelse i 
skolan. I det här sammanhanget fokuseras följande frågeställ-
ningar: 
 
a) Hur uppfattar lärare sitt deltagande i forskningscirklar i frå-
ga om: 
- förväntningar på detta sätt att arbeta och på forskningscirkeln 
som arbetsform 
- hur deras yrkeskunskaper påverkas  
- det sker någon påverkan på de kolleger som inte deltar 
- skolans verksamhet generellt sett påverkas 
 
b) Kan forskningscirklar ses som ett uttryck för en bakomlig-
gande kunskapssyn 
 
Resultatet tyder på att forskningscirkelformen är ett av de flesta 
deltagare uppskattat och stimulerande sätt att arbeta på. Skälen 
till detta är bl a att arbetsformen ger stort utrymme för deltagar-
na att själva bestämma innehållet, inte minst för att det kan an-
knytas till vardagens arbete. Samtidigt är tidsperioden, som re-
gel två terminer, som en forskningscirkel vanligen pågår för kort 
för att deltagarna skall hinna bli förtrogna med att kunna tillägna 
sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Det finns dock flera exem-
pel på att arbetet i en forskningscirkel leder till att deltagarna re-
flekterar över sin egen roll i undervisningen och att detta leder 
fram till att ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete genom-
förs, visserligen med skiftande resultat. 
 
Då de ekonomiska och tidsmässiga resurserna för lärare är be-
gränsade tenderar forskningscirkeln att bli ett forum för mer el-
ler mindre entusiastiska lärare. Ett problem tycks vara att det 
bara är de som är direkt involverade i forskningscirkelarbetet 
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och de pedagogiska projekt som deltagarna bedriver som direkt 
kommer att påverkas. Sammantaget gör det att forskningscirkel-
formen förefaller vara och kanske också så förblir en företeelse 
för de “intresserade“. Det skall villigt erkännas att studiens em-
piriska material inte tillåter att dra några mera långtgående slut-
satser om vad som sker utanför forskningscirkelns ram. Ett kon-
staterande är emellertid att forskningscirkeln i ett kort tidsper-
spektiv har få skönjbara effekter på verksamheten i övrigt. Trots 
detta framstår forskningscirkeln som att ha en inbyggd potential 
för att kunna utöva påverkan även på deltagarnas kollegor som 
på skolans verksamhet i en generell mening. 
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1. ETT SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING 
 
 
1.1 Introduktion 
Det framhålls från olika håll att vi är på väg in i ett kunskaps- el-
ler postmodernt samhälle1 samtidigt som vi parallellt har kvar 
både jordbruks- och industri-, eller om man så vill det moderna 
samhället. I jordbrukssamhället var ägandet av marken av cent-
ralt värde, i industrisamhället tillgången till kapital och nu håller 
en förskjutning mot att förfoga över kompetens som en värdefull 
tillgång att ske. De ekonomiska problem som det svenska sam-
hället har befunnit sig i har bidragit till neddragningar inom den 
offentliga sektorn. Inom det privata näringslivet sker en ständig 
fortgående rationalisering2, med ökad produktion och färre an-
ställda som följd, dvs en ständigt fortgående rationalisering. In-
formationstekniken förändrar arbetets organisering, tjänstesek-
torn blir allt viktigare, medan de platsbundna industrijobben blir 
allt färre. Förändringarna i samhället och i arbetslivet går fort 
och ofta krävs både djup och bred kunskap att för att förstå olika 
skeenden för att kunna agera adekvat. Förmågan till ett flexibelt 
agerande gäller såväl enskilda individer, som organisationer och 
nationer. 
 
Hargreaves (1998) ger en rad kriterier på vad som kännetecknar 
den pågående samhällsförändringen. En är vad han kallar den 
flexibla ekonomin. Företagens strategi är att införa ny arbetstek-
nologi, nya arbetsprocesser och nya relationer mellan produk-
tion och konsumtion, framför allt genom en interaktion mellan 
producenter och konsumenter. En annan faktor är vad Hargrea-
ves kallar globaliseringens paradox. I detta ligger bl a att genom 
en snabb kommunikation och med hjälp av datateknologi kan 
gränserna för tid och rum göras mindre synliga. Med påföljd att 
t ex placeringen av produktionslokaler inte längre är beroende 
av en stor och lojal arbetsstyrka. Företagens lojalitet mot en be-
stämd geografisk plats styrs därmed bara av de relativa fördelar 
som orten kan erbjuda. På ett ideologiskt plan sker att det som 
tidigare betraktas som sanningar (“dead certainties“) ersätts av 
nya sanningar.  
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“Sammanbrottet för konkreta politiska ideologier, 
minskad trovärdighet hos de traditionella kunskaps-
fundamenten och uppfattningen av den vetenskapli-
ga expertisen som mindre säker - allt detta får vitt-
gående konsekvenser för skolan och lärarnas arbete 
i en föränderlig värld.“ (Hargreaves, 1998:73) 

 
Detta leder, enligt Hargreaves, bl a till att behovet av flexibla 
organisationsstrukturer, eller att vad han kallar rörliga mosaiker, 
ökar. I den politiska debatten och i den samhällsvetenskapliga 
litteraturen betonas samtidigt allt mer den moderna expertisens, 
de professionellas, roll3. När samhället förändras leder detta 
också till att frågor kring skolans uppgift måste ses som centra-
la. Ansvaret faller på de kommunala huvudmännen att verksam-
heten utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället i 
övrigt. 
 

“Skolans verksamhet måste utvecklas så att den sva-
rar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet 
ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska led-
ningen av skolan och lärarnas professionella ansvar 
är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalita-
tivt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 
nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans perso-
nal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som det omgivande samhället.“ (Lpo 94:9) 

 
Detta reser i sin tur frågor om hur skolans personal i sitt dagliga 
arbete kan bedriva verksamheten så att denna innehållsmässigt 
svarar mot ständigt nya behov. Hargreaves (1998) menar därvid 
att läraryrket i och med detta förändrats och att nya förändringar 
är att vänta. Detta sker inte utan problem. Förändringar är svåra 
att genomföra och resultatet blir inte alltid det avsedda. 
 

“Förändringar kan proklameras som offentlig poli-
tik eller skrivas ner med stor auktoritet från myndig-
heternas sida. Det kan framstå som mycket impone-
rande, med sin boxar, pilar och diagram, eller som 
specificerade stadier i skolornas utvecklingsprofiler. 
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Men allt är bara, som min farmor brukade säga, 
‘spel för galleriet’! Det är ytliga förändringar. De 
når inte fram till kärnan i hur barn lär sig och hur 
lärare undervisar. Resultatet blir inte mycket mer än 
triviala förändring[ar] av praxis“ (Hargreaves, 
1998:26) 

 
Hargreaves (1998) menar således, som jag tolkar det, att om för-
ändringar i skolan skall lyckas måste lärarna involveras, inte 
bara på ytan, utan på ett mera djupgående sätt. 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“ (Lawrence Stonehouse, citerade i Egerbladh & Tiller, 1998). 
Detta gäller framför allt när det är fråga om komplexa föränd-
ringar som griper in i flera områden och att dessa gäller för lång 
tid. Enligt Hargreaves (ibid.) är för de flesta lärare i stället kärn-
punkten i varje förändring att den går att genomföra i praktiken. 
Vad är det som kommer att fungera och vad är det som inte fun-
gerar? Vilka förändringar är möjliga att genomföra och vilka är 
det inte? Hargreaves framhåller vidare att om en metod kommer 
att anammas rymmer flera dimensioner än om den går att an-
vända. Metoden måste t ex passa in i sammanhanget stämma 
överens med den enskilde lärarens mål och intressen. 
 
Det är mot en sådan bakgrund som forskningscirkeln, som ett 
forum för ett möte mellan lärare och forskare, blir av intresse. 
Är det t ex möjligt att tänka sig att sådana möten kan leda till att 
lärares och forskares respektive yrkeskunskaper kan utvecklas, 
att verksamheten i våra skolor och vid våra högskolor och uni-
versitet utvecklas, att nya problemområden identifieras, att nya 
forskningsfrågor kan formuleras, att forskningsresultat blir mera 
tillgängliga för breda grupper av lärare osv? Den här studien 
kommer mot en sådana bakgrund att fokusera forskningscirkeln 
som en mötesplats mellan lärare och forskare, för att undersöka 
vilka effekter som uppfattas uppstå på lärares yrkeskunskaper 
och på skolans verksamhet. 
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Studiens uppläggning 
Jag väljer att redan i inledningen presentera hur studien dispone-
ras för att ge läsaren en möjlighet att få en översikt över hur 
denna genomförs. I det första kapitlet introduceras läsaren i de 
nya krav som ställs på den svenska skolan och på högsko-
lan/universiteten i fråga om att dels närma sig varandra liksom 
att det finns ett starkt behov av att förnya och utveckla skolans 
verksamhet. I en bakgrundsteckning placeras forskningscirkeln 
som företeelse in i ett sammanhang samtidigt som skälen till att 
forskningscirklar som företeelse framstår som intressant i det 
här sammanhanget. Här ges även en kort översikt av den forsk-
ning som rör hur forskningscirklar använts i Sverige, inte minst 
inom skolans område. I det andra kapitlet preciseras studiens 
syfte. Utgångspunkten är att när lärare nyttjar de metoder som 
forskare använder för att studera sin egen vardag uppstår ny 
kunskap som leder till en ökad förståelse av orsak - verkan rela-
tioner i det pedagogiska arbetet, som i sin tur gör att deras sätt 
att arbeta antas påverkas. Eftersom forskningscirkeln finns i ett 
lokalt sammanhang, men är beroende av vad som sker på ett 
samhälleligt plan är det nödvändigt att göra omfattande av-
gränsningar. Dessa motiveras och diskuteras i fråga om vilka 
begränsningar de för med sig. I det tredje kapitlet diskuteras me-
todologiska problem och metodiska frågeställningar. Studien 
genomförs som en kvalitativ fallstudie. Följaktligen behandlas 
för- och nackdelar med ett sådant angreppssätt. Här diskuteras 
några centrala frågeställningar som har med tolkningen av resul-
tatet att göra. Jag presenterar därefter hur valet av fall sker och 
hur studien genomförs. I det fjärde kapitlet behandlas uppsat-
sens teoretiska utgångspunkter, där ett preliminärt analysschema 
presenteras. I ett resultatkapitel presenteras aktörernas syn på 
vilka effekter som ett deltagande i forskningscirkeln uppfattas 
föra med sig. I ett avslutande kapitel sammanfattats och diskute-
ras resultatet utifrån vilka effekter forskningscirkelarbetet upp-
levs ha av inblandade aktörer. 
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1.2 Bakgrund 
I de följande avsnitten berörs frågan om de nya krav som ställs 
på skolan, liksom den förändrade roll som våra universitet och 
högskolor håller på att få genom tillkomsten av den s k “tredje 
uppgiften“ (SFS, 1996, 1 kap., 2 §), dvs en ökad betoning på 
vikten av ett samspel med det omgivande samhället. Jag kom-
mer därefter att från några olika infallsvinklar belysa forsk-
ningscirkelns framväxt liksom att ange utmärkande känneteck-
en. Därefter gör jag kortfattat en översikt av den forskning som 
bedrivits om forskningscirklar i Sverige. Denna kommer inte att 
vara heltäckande, utan i stället är min strävan att försöka fånga 
in några generella utvecklingstendenser. 
 
 
1.2.1 Skolan inför nya krav och möjligheter 
Carlgren (1986) menar att de styrande har haft problem med att 
få fattade beslut att styra verksamheten ända sedan den obligato-
riska folkskolan infördes i Sverige 1842. I ett försök att förändra 
skolans verksamhet tillsattes t ex de första folkskoleinspektörer-
na 1861. I 1946 års skolkommissions betänkande talas om en 
förändring av skolans verksamhet i termer av utveckling. Under 
1950-talet utvecklades en statligt initierad försöksverksamhet, 
som genom grundskolereformen 1962 komma att betecknas som 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Rönnerman (1998) menar att 
1960-talet kan betecknas som att ansträngningarna inriktades på 
att med vetenskapens hjälp finna den rätta metoden för under-
visning i skolan. Under 1970-talet4 infördes en ny strategi som 
innebar att intresset riktades mot den lokala nivå där utveck-
lingsarbetet skulle ske. Den svenska skolan hade då delvis redan 
förändrats genom en övergång från en tidigare stark statlig re-
gelstyrning mot mål- och resultatstyrning och decentralisering 
av ansvaret för skolan till kommunerna. Under 1980-talet fort-
satte och fördjupades detta arbete genom att lärares fortbildning 
allt mer tog form i lokala utvecklingsarbeten. Staten satsade re-
surser från vilka lärare kunde ansöka om pengar till skolutveck-
lingsprojekt. När sedan kommunerna blev huvudmän för skolan 
blir det lokala ansvaret än mera uttalat. Under den andra hälften 
av 1990-talet sker en central styrning av skolutvecklingsarbetet 
genom att Skolverket och Utbildningsdepartementet fördelar 
projektmedel till prioriterade områden (se t ex Skolverket, 
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1999). Dessa fördelas direkt till den enskilda skolan på ett så-
dant sätt att dessa styrs till ett samarbete med de regionala peda-
gogiska resurscentra som landets lärarutbildningar ålagts att 
bygga upp. I och med detta och med en stadigt stigande tilltro 
till forskningens förmåga att lösa samhälleliga problem öppnas 
också en möjlighet för att t ex starta forskningscirklar i skolans 
värld. 
 
Decentraliseringen har inte bara skett från stat till kommun, den 
har också skett från kommunens skolförvaltning till den enskilda 
skolan som nu får ta ett större ansvar för den egna verksamhe-
ten. Enligt Skolverket kräver det ökade ansvaret:  
 

“/.../ att lärare och andra med ansvar inom skolvä-
sendet tillerkäns ansvar som beslutsfattare med be-
hov av kunskap och utgångspunkter för reflektion 
över den egna verksamheten. I denna mening är det 
inte bara forskare som producerar kunskap. Det gör 
t ex även lärare och skolledare genom att reflektera 
över sina erfarenheter.“ (Skolverket. 1991:25) 

 
Kommunerna är också bundna av ett utvecklingsavtal med lä-
rarnas fackliga organisationer om att skapa nya former för sko-
lans inre arbete (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska 
Kommunförbundet. 1996). Det talas också om att lärarrollen 
måste utvecklas i riktning mot en utvidgad lärarprofessionalism 
(Berg, m fl., 1999). Det förefaller inte möjligt att via olika styr-
dokument och med målstyrning klara denna uppgift, utan det 
måste ske i varje enskilt fall, gång på gång, genom en kontinuer-
lig dialog mellan lärare och elev. Det tycks därför inte finnas 
någon annan utväg än att ständigt finna relevanta svar på de frå-
gor som uppkommer. Detta ger som vad som sker på “gräsrots-
nivån“ en viktig roll. De pågående samhällsförändringarna före-
faller således bl a innebära att skolan är inne i en period där nya 
arbetsformer prövas och arbetas fram. Behoven av nya idéer och 
alternativ kan därmed antas få ett relativt stort intresse. 
 
En annan påtaglig förändring är att skolan inte längre har mono-
pol som arena för lärande. Från att tidigare ha varit samhällets 
“kunskapsborg“ har skolan och dess aktörer fått se sig som en 
av flera möjliga källor för informationsförmedling och lärande. 
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Ungdomarna måste förberedas för ett individuellt ansvarstagan-
de där behovet av olika metoder och tekniker som skolan kan 
tillhandahålla är stort. Skolarbetet måste anknytas till samhället i 
övrigt genom samverkan med olika organisationer, företag, fö-
reningar och privatpersoner. Detta leder till en förändrad under-
visning och därmed en ny lärarroll. En förutsättning för att sko-
lan skall kunna bidra till elevernas individuella kunskapsin-
hämtning är en kontinuerlig fortbildning av dess personal för att 
både bibehålla och utvidga deras kompetens. Vi känner samti-
digt till att den fortbildning som bedrivs av lärare ibland inte får 
avsedda effekter i den verksamhet som bedrivs i skolan (se t ex 
Ekholm, 1989). Det finns av det skälet anledning att försöka hit-
ta nya former för fort- och vidareutbildning av lärare. Där en 
koppling till forskning kan vara en av vägarna till att uppnå det-
ta. Det betyder i sin tur att de som utbildar lärare också måste: 
 

“/.../ bli delaktiga i forskning, som är relevant för 
yrket och dess utövande; man måste också söka 
öppna forskares ögon för de kunskapsbehov, som 
utbildningen har, och för att det finns forskningsba-
ra problem inom området.“ (Ahlström, 1991:4)  

 
Hur det går till att tillägna kunskap på effektivast möjliga sätt 
kan något tillspetsat sägas vara den frågeställning som skapat 
mycket oenighet bland forskare och praktiskt verksamma peda-
goger5. I det moderna samhället är detta självfallet också en frå-
geställning som tilldrar sig stort intresse i den allmänna debat-
ten. Diskussionen rör både skolans innehåll och dess arbetsfor-
mer. Följande citat kan beskriva en del av de utmaningar den 
svenska skolan antas ha att möta: 
 

“Vilka är framtidens mest väsentliga kunskaper och 
kompetenser? 
Så skulle frågan kunna ställas. 
Eller så här: 
Vilka är de absolut viktigaste insikterna, kunskaper-
na, färdigheterna och förmågorna inför en ny tid? 
Om man sedan blandar in skolan i det hela så lyder 
frågan: 
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Vad bör de barn som börjar skolan idag ha med sig i 
bagaget när de slutar gymnasiet 2010!“ (Svenska 
Kommunförbundet, 1998: Inledningen) 

 
En annan infallsvinkel på detta problem har Svensson och Nico-
laisen (1995) och som istället utgår från individen och hur dessa 
behöver förhålla sig till omvärlden för att kunna klara att hantera 
sin vardag. 
 

“Det finns två begrepp som kommer att vara vägle-
dande under nästa sekel. Dessa är inre stabilitet och 
yttre flexibilitet. Människorna måste ha en stark psy-
kisk hälsa för att klara av de krav som krävs med en 
instabil omgivning.“ (Svensson & Nicolaisen; 
1995:27) 

 
Låt oss anta att det ovan angivna citatet generellt sett uttrycker 
en rimlig hållning inför vad vi som individer kommer att mötas 
av i framtiden. En omgivning som förändras och gentemot vil-
ken vi ständigt måste anpassa oss och vara flexibla i förhållande 
till. Samtidigt kan vi knappast hela tiden skaffa oss nya identite-
ter, dvs vi måste ha en inre stabilitet. Hur ser i så fall den skola 
ut som skall kunna träna oss som individer att klara dessa pröv-
ningar?  
 
 
1.2.2 Universitetens och högskolans partnerskapsuppgift - 
den s k “tredje uppgiften“ 
Under senare tid har, som redan framgått, forskning allt oftare 
lyfts fram som en möjlig väg till utveckling. Problemet har upp-
fattats vara det avstånd som funnits mellan den akademiska värl-
den och samhället i övrigt. Detta gäller även inom skolans om-
råde. “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 fors-
kare i första hand skriver för andra forskare, t ex därför att de 
har sin egen “karriär“ att tänka på, och inte för de i skolan yr-
kesverksamma lärarna. Ett annat skäl kan vara att lärare är mera 
intresserade av kunskap som löser praktiska problem än av den 

  1100



generaliserbara kunskap som forskare producerar (se t ex Skol-
verket, ibid.). Hultman och Hörberg (1994) konstaterar i en 
forskningsöversikt rörande kunskapsnyttjande att den forsk-
ningsbaserade kunskapen har ett förvånansvärt litet genomslag i 
skolpraktiken. De framför flera tänkbara skäl till detta, som att 
kunskapen inte är tillgänglig, att lärare inte har den tid som be-
hövs för att ta till sig denna, att de inte alltid har de kompetens-
mässiga förutsättningar som behövs, eller att det finns få berör-
ingspunkter mellan forskare och praktiker. Till detta skulle sä-
kert kunna läggas en rad ytterligare faktorer som kan förklara 
varför forskningsresultaten inte når skolans personal. Robertson 
Hörberg (1997) anser att lärare ändå kan påverkas av forskning, 
t ex genom att forskningsresultaten ses som en bekräftelse och 
att forskningen sätter ord på det läraren tänkt. Forskningen får 
här, som jag ser det, närmast en legitimerande verkan.  Robert-
son Hörberg menar emellertid samtidigt att: 
 

“För att forskning ska utnyttjas är det /…/ viktigt att 
den forskningsbaserade kunskapen verkligen möter 
ett behov hos användaren. Ett starkt behov kan 
överbrygga den extra arbetsinsats, som ofta krävs i 
samband med forskningsutnyttjande, och kan där-
med vara ett viktigt kriterium för om lärare tycker 
det kan vara värt besväret att använda sig av forsk-
ningsbaserad kunskap. Principen är således att lä-
rare endast använder sådan kunskap som de själva 
anser att de har behov av.“ (Robertson Hörberg, 
1997:166) 

 
Den frågeställning som Robertson Hörberg reser om vad det är 
som gör att lärare finner det värt besväret att använda forsk-
ningsbaserad kunskap är central. Jag menar att forskningscirkeln 
kan ses som en möjlig arena för samtal om pedagogiska frågor 
på ett sådant sätt att ett forskande förhållningssätt sätts i cent-
rum. För att forskningsresultat av lärare skall uppfattas som me-
ningsfulla måste de också passa in i ett sammanhang. 
 

“/…/ den forskningsbaserade kunskapen måste kon-
textualiseras för att den skall erhålla ett värde för 
den yrkesverksamme läraren.“ (Skolverket, 1995:3)   
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Detta skulle t ex kunna ske genom att nätverk av olika slag eta-
bleras mellan forskare och praktiker. Det framstår också av det 
skälet möjligt att anta att forskningscirklar kan fylla funktionen 
att fungera som en “bro“ mellan forskare och lärare. Även i Lä-
roplanskommitténs betänkande betonas att det är nödvändigt att 
ett vetenskapligt arbetssätt också används i skolan. 
 

“Kunskapande, bildning och ett vetenskapligt ar-
betssätt är centrala begrepp i läroplanskommitténs 
betänkande.“ (SOU 1992:94:22) 

 
Det förefaller mig som om tanken om forskningscirklar från en 
sådan utgångspunkt ligger väl i linje med Läroplanskommitténs 
betänkande. Kan forskningscirkeln bli det forum som behövs för 
att utveckla lärares förmåga att arbeta tillsammans med sina ele-
ver med utgångspunkt från ett forskande förhållningssätt? 
 
Samhällets behov av individer med god kunskap har således gett 
upphov till omfattande diskussioner om att de svenska universi-
teten och högskolorna bättre måste informera om sina forsk-
ningsresultat, men också anpassa den yrkesinriktade utbildning 
som bedrivs till de behov och önskemål som arbetsmarknadens 
aktörer efterfrågar. För universiteten och högskolorna har t ex de 
lärosäten som bedriver lärarutbildning en skyldighet att öka sin 
samverkan med den kommunala skolan (även med andra skol-
former för den delen) (DS, 1996:16), genom den s k “tredje upp-
giften“ (SFS 1996, 1 kap. 2 §), eller partnerskapsuppgift som jag 
föredrar att kalla denna. I regeringens proposition 1996/97:5 
“Forskning och samhälle“ uttrycks detta på följande sätt:  
 

“En öppen dialog mellan vetenskapen och det omgi-
vande samhället ökar förutsättningarna för nyttig-
görande av den kunskap forskningen genererar och 
bidrar därmed till samhällets utveckling. Denna dia-
log måste därför förstärkas. Vetenskapens företrä-
dare bör ges ett tydligare ansvar för att kunskapen 
når ut till samhällets olika verksamheter. Forsk-
ningsinformation är en viktig uppgift för högskolan. 
Aktiv och gedigen forskningsinformation bidrar till 
att höja den allmänna kunskapsnivån i samhället, 
vilket bl a ökar enskilda individers möjligheter att 
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delta i den demokratiska processen.“ (Regeringens 
prop., 1996/97:5)  

 
Generellt sett är det en ytterst komplex uppgift att kunna vidare-
förmedla forskningsresultat. Användningen av forskningscirklar 
i skolan kan mot en sådan bakgrund även ses som ett bland 
många uttryck för universitetens och högskolornas partnerskap-
suppgift. Holmstrand (1997) menar t ex att i det möte som sker 
mellan forskare och praktiker äger en kunskapsöverföring rum 
och att denna till stor del måste betecknas som forskningsinfor-
mation och att detta i och för sig är skäl nog för högsko-
lan/universitetet att engagera sig i att bidra till att forsknings-
cirklar kan komma till stånd. Holmstrand tillägger att det inte 
sällan också sker en utveckling av ny kunskap. 
 
 
1.2.3 Forskningscirkeln som företeelse 
Jag kommer i de följande avsnitten att från några olika utgångs-
punkter beskriva och diskutera forskningscirkeln som en plats 
där lärare och forskare kan föra samtal om hur praktik och teori 
kan mötas. Inledningsvis görs ett försök att precisera forsk-
ningscirkelbegreppet, därefter jämförs de motiv som kan skönjas 
bakom studiecirkeln med de idéer som kan antas bära upp forsk-
ningscirkeln. Slutligen kommer jag att kortfattat beröra den 
forskning som bedrivits om forskningscirklar i Sverige.  
 
 
När praktik och teori möts 
Broady (1986) anger ett “vägval“ för genom att ställa frågan om 
pedagogisk forskning skall förändra eller förklara. Frågan har 
delat och delar alltjämt pedagoger i två läger. Till sin omedelba-
ra konsekvens ger det upphov till att pedagogik antingen ses 
som en praktisk eller en förklarande teori, men jag menar att det 
bör kunna finns plats för bägge ståndpunkterna samtidigt, som 
varandra kompletterande och inte i första hand konkurrerande. 
Sjöstrand (1970) kan t ex ses som en företrädare för de som an-
ser att pedagogikens uppgift är att förklara och att detta inte 
skall blandas samman med att vara pedagog. Han säger: “/…/ 
det är ett ofrånkomligt villkor, att den som utforskar denna pro-
cess själva förväxlar sin roll med deras, vilka står mitt i det ske-
ende, som detta objekt utgör“ (1970:12). Det torde knappast 
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vara en överdrift att påstå att denna inställning varit och alltjämt 
är dominerande i svensk pedagogisk forskning under merparten 
av den period där pedagogik existerat som en självständig ve-
tenskaplig disciplin i Sverige. Då lärprocesser är av ytterst kom-
plex natur, framstår det som förklarligt att det är mycket som 
inte kunnat förklaras på ett sådant sätt att praktiskt verksamma 
pedagoger direkt och omedelbart kunnat omsätta detta i sin egen 
yrkespraktik. Detta kan i sin tur vara en förklaring till varför 
många praktiskt verksamma pedagoger hyser en, som man kan 
tycka, viss berättigad misstänksamhet mot pedagogik som för-
klarande teori. Nu skall detta, enligt mitt sätt att se saken, inte 
användas som ett argument mot att betrakta pedagogiken som en 
förklarande teori, snarast bör detta leda till ytterligare fördjupa-
de ansträngningar. Ett sätt att göra detta, också enligt mitt syn-
sätt, är att ta sin utgångspunkt i pedagogiken som en praktisk te-
ori, för att från en sådan utgångspunkt sträva mot en förklarande 
teori. En sådan strävan kan i sin tur ta sin utgångspunkt i ett 
synsätt som bottnar i att fallstudien eller aktionsforskningen kan 
vara fruktbara angreppssätt för att i en anda av “Grounded theo-
ry“ (Glaser & Strauss, 1967) bygga teorier som kontinuerligt 
kan utvecklas mot att allt bättre förstå eller förklara vad de fak-
tiskt avser att förklara. Därmed blir pedagogik inte bara en prak-
tisk teori utan också en förklarande teori, på ett sätt som av 
många anses vara en omöjlighet. Min uppfattning är att forsk-
ningscirklar kan ses som ett exempel på hur det dilemma som 
beskrivits i någon mån kan överbryggas.  
 
 
Ett försök att ringa in forskningscirkelbegreppet 
Siljehag & Härnsten (1998) menar att en allmän iakttagelse är 
att det finns en stor variation i fråga om vad forskningscirklar 
arbetar med, det kan gälla allt från konkreta frågor på en avgrän-
sad nivå till generella frågor på en övergripande nivå. Detta in-
nebär att arbetssättet innehållsmässigt i hög grad kan variera, 
beroende på forskningscirkelns inriktning (Holmstrand, 1997). 
Siljehag och Härnsten framhåller att forskningscirkeln länge lyst 
med sin frånvaro inom skolan, men att det nu börjar finnas ett 
tilltagande intresse för detta sätt att arbeta. Orsaken, menar de, 
kan sökas i att en ny kunskapssyn håller på att långsamt växa 
fram, samtidigt som skolan står inför många och svåra problem, 
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men också genom att en tydligare forskningsanknytning håller 
på att växa fram i skolan. De karaktäriserar arbetet i en forsk-
ningscirkel som att det är en grupp som analyserar ett gemen-
samt problem för att med forskarens hjälp belysa frågor där det 
inte finns några enkla eller självklara sanningar. Forskarens 
uppgift är att hjälpa till att utkristallisera problem, ge informa-
tion om befintlig forskning, men också att stimulera till egna 
kartläggningar. Därmed blir varje forskningscirkel unik och ut-
maningen ligger i att kunna finna sina egna arbetsformer. Silje-
hag och Härsten preciserar sig genom att säga: 
 

“I fokus för en forskningscirkel står ett problem el-
ler en frågeställning som deltagarna samlas kring. 
Forskningscirkeln handlar alltså om att studera det-
ta problem och att försöka förstå det bättre. Avsikten 
är inte att forskningscirkeln direkt skall kunna lösa 
något problem utan snarare så allsidigt som möjligt 
belysa det och därigenom öka kunskaperna om det. 
Detta kan naturligtvis i sin tur leda till att en bättre 
grund för handling skapas och stimulera till att åt-
gärder av något slag faktiskt vidtas (vilket emellertid 
ligger utanför själva forskningscirkelns uppgift, 
/…/).“ (Siljehag och Härnsten, 1998:2) 

 
Siljehag och Härnsten menar att de förslag till åtgärder och de 
handlingar som uppstår som ett resultat av arbetet i forsknings-
cirkeln ger upphov till ligger utanför forskningscirkeln. I en me-
ning är jag benägen att hålla med dem, nämligen att detta i så 
fall sker på tider när forskningscirkeln inte är församlad. Där-
emot kan forskningscirkeln knappas vara fri från ansvar för att 
det uppstår olika typer av aktiviteter och handlingar som direkt 
kan spåras till forskningscirkelarbetet. Här vilar ansvaret i ställer 
gemensamt på forskningscirkeldeltagarna att aktörernas ageran-
de i vardagens praktik vilar på ett välgrundat underlag. Samti-
digt ser jag detta som ett viktigt moment, nämligen att arbetet i 
forskningscirkeln just skall leda fram till handlingsrelevant kun-
skap. Forskningscirkeln blir därmed också ett forum för forskare 
och praktiker att utbyta idéer från sina respektive områden. 
Holmstrand och Härnsten (1993) framhåller att forskningscirk-
larna fyller flera olika funktioner t ex som en arena för: 
 

  1155



- Vuxenutbildning 
- Förmedling av forskningsinformation 
- Genom att fler tar del av och diskuterar viktiga frågor kan ar-
betet i cirkeln verka demokratiserande och bidra med nya kun-
skaper och perspektiv för forskningen och stimulera till ny 
forskning 
 
De framhåller vidare att det hittills knappast existerat några me-
kanismer för utbyte, dialog och kommunikation mellan forskare 
och yrkesverksamma. “The appropriate arenas for such meeting 
to take place have still to be developed“ (Holmstrand & Härn-
sten, 1995:122). De anser också att det är rigida, hierarkiska 
mönster och en stark uppdelning av kunskaper i bägge “världar-
na“ som försvårar att bygga de “broar“ som så väl skulle behö-
vas. Samtidigt framhålls att forskningscirkeln som en intressant 
metod för att “join knowledge from researchers to that of ‘prac-
titioners’ and create a forum for the exchange of ideas“ (Holm-
strand & Härnsten, 1995:122). Holmstrand (1997) anser också 
att forskningscirklar kan vara en metod för att popularisera ve-
tenskapliga resultat samt att förmedla forskningsinformation. 
 
Sett mot en sådan bakgrund framstår det som nödvändigt att ge 
begreppet forskningscirkel en vid definition för att det skall vara 
möjligt att täcka in de olika varianter av forskningscirklar som 
förekommer. Med begreppet forskningscirkel avser jag således 
en grupp människor som innehåller ett samspel mellan minst en 
forskare och gruppens medlemmar, att gruppen träffas med en 
viss regelbundenhet under en längre tidsperiod samt att gruppen 
har som mål att i något avseende utforska av dem själva definie-
rade företeelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från studiecirkel till forskningscirkel 
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Forskningens relation till det omgivande samhället inte är någon 
ny fråga på agendan: 
 

“Universiteten i ett fritt land med utvecklad kultur få 
ej låta avstänga sig från det andliga samhällslivet 
utom dess murar. Det är ej nog för dem, om de skola 
fylla sitt rätta kall, att uteslutande sörja för den aka-
demiska undervisningen och att främja den strängt 
vetenskapliga forskningen. Det tillkommer dem även 
att genom de personliga krafter och det för studier 
avsedda hjälpmedel, som stå dem till buds på sitt 
särskilda sätt deltaga i samtidens strävanden för den 
allmänna bildningens förkovran.“ (Harald Hjärne, 
1893, i Arbrahamsson, 1993:50) 

 
Inom arbetarrörelsen har man tagit tillvara forskares erfarenhe-
ter genom t ex föreläsningar och studiecirklar. Man kan fråga 
sig varför uppstår forskningscirkeln som företeelse och varför 
duger inte den gamla traditionella studiecirkeln? Man skulle 
kunna påstå att studiecirkeln var en företeelse som passade väl 
in i industrisamhället, på samma sätt tillhör forskningscirkeln 
kunskapssamhället. Studiecirkelliknande arbetsformer växte, 
som man kan förvänta sig, fram samtidigt på många håll i värl-
den, på samma sätt kan man enligt min mening, anta att så även 
kommer att ske med forskningscirkeln. 
 

“The study circle idea is by no means confined to 
Sweden. We find it under different names using 
slightly different forms in different countries, where 
people deeply feel the need for acquiring knowledge 
to make social actions possible. In fact, it can be 
found anywhere.“ (Blid, 1983:7) 

 
På motsvarande sätt som när studiecirkeln växte fram finns nu 
ett behov av att ta till sig kunskap, men utifrån delvis andra ut-
gångspunkter. De grundläggande kunskapsbehov som har kän-
netecknat studiecirkeln har ersatts av ett behov att få tillgång till 
kunskap som “färskvara“ och som meningsskapande strukturer i 
ett allt mer komplext samhälle. Detta kan troligen bara ske ge-
nom en direkt “access“ till forskarvärlden. Forskningscirkelns 
rötter kan därför spåras till studiecirkeln, men med en något an-
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nan inriktning av innehållet och andra metoder för kunskapssö-
kande. När man i studiecirkeln med tiden allt mer kom att an-
vända ett anpassat och färdigproducerat studiematerial använder 
forskningscirkeln ett vetenskapligt förhållningssätt och dess me-
toder för att bilda sin egen kunskap, och som redskap för att få 
tillgång till det senaste inom ett viss kunskapsfält. Det är här 
emellertid intressant att notera att studiecirklar tidigare under 
1900-talet hade en annan inriktning. Studiecirkelns utgångs-
punkt finns i bildningsbegreppet, med stark betoning på själv-
bildning. I detta ligger att deltagarna själva tolkar och tar till sig 
kunskaper utan förmedlande händer, vilket t ex kunde innebära 
att deltagarna i en studiecirkel inte använde läroböcker, utan 
själva gick direkt till källan (Arvidson, 1996).  
 
När de första forskningscirklarna startade i Lund i mitten av 
1970-talet skilde de sig på ett avgörande sätt från den hållning 
forskare traditionellt har gett uttryck för (Roos, 1997). I stället 
för att “beforska“ betonades att forskarens teoretiska respektive 
arbetarens praktiska kunskap hade samma värde. Nyttan var öm-
sesidig. Roos beskriver t ex utvecklingen av forskningscirkel-
tanken i tre vågor: Den första vågen utgörs av de pionjärprojekt 
som bedrevs i Lund på 1970-talet. Forskningscirklarna fungera-
de i det sammanhanget som “/.../ en organisatorisk ram för 
forskningsinformation, forskningsplanering och utvecklingsar-
bete av skilda slag“ (Roos, 1997:4). Forskningscirklarna hade 
en koppling till fackföreningsrörelsen i en strävan att skapa en, 
som man uppfattade, motpol till arbetsgivarens kunskapsövertag 
och fokuserade på förändringar i omvärlden. Om den första vå-
gens forskningscirklar säger Roos bl a att:  
 

“De innebar att aktörer skapade egna sociala sam-
manhang för kunskapsproduktion i utkanten och i 
periferin av de institutionaliserade och kodifierade 
formerna för kunskapsproduktion. /…/ och att de, 
“utvecklar en komplementär syn mellan forskning 
och praktik, en komplementaritet mellan två typer av 
kunskap - forskningens generella, teoretiska och på-
ståendeorienterade kunskap och praktikens partiku-
lära och kontextuella erfarenhetskunskaper /…/“. 
(Roos, 1997:6-7) 
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Den andra vågens forskningscirklar, vilken inleddes under bör-
jan av åttiotalet, innebar att den modell som utvecklats i Lund 
spreds till andra delar av landet. Fortfarande med en stark kopp-
ling till lokal facklig kunskapsuppbyggnad. I slutet av 1980-talet 
startade den första forskningscirkeln i ett bostadsområde i 
Malmö. Roos menar att detta utgör upprinnelsen för den tredje 
vågens forskningscirklar. Deltagare kom från olika samhällssek-
torer och skilda hierarkiska positioner för att gemensamt defini-
era problem och samverka kring lösningar som rör utvecklings-
arbete i bostadsområdet. Forskningscirkeln kännetecknades nu 
av en lokal områdesanknytning. I Uppsalaregionen startade de 
första forskningscirklarna våren 1984. Även där svarade dessa 
mot en efterfrågan från de fackliga organisationernas sida 
(Holmstrand, 1997). Kanske skulle man kunna säga att vad vi nu 
håller på att bevittna är den fjärde vågens forskningscirklar, där 
semi-professionella6 och professionella yrkesgrupper samverkar 
med forskare för att få tillgång till ny kunskap i syfte att stärka 
sin egen position för att påverka den verklighet de verkar i.  
 
 
Forskningscirkeln som ett forum för ett möte mellan forska-
re och praktiker 
Forskningscirkeln antas kunna erbjuda en arena för ett möte 
mellan praktiker och forskare, där det samtidigt är möjligt att 
motivera till samverkan. Man kan i det här sammanhanget fråga 
sig vad praktikerna respektive forskarna ställer för kunskapsre-
surser till förfogande. Holmstrand menar att de bägge parterna 
har möjlighet att bidra på följande sätt: 
 

“De kunskapsresurser som framför allt kommer till 
användning är för det första (1) deltagarnas egna 
kunskaper och erfarenheter och (2) de kunskaper om 
problematiken i fråga som den deltagande forskaren 
har (dvs relevanta kunskaper utifrån egen forsk-
ning). Vidare kan (3) forskarens ‘forskarkompetens’, 
dvs allmänna förmåga att strukturera och systema-
tiskt arbeta med problem vara till stor nytta. Inte 
sällan kan (4) andra forskares (eller experters) kun-
skaper också behövas och det är då den kontinuer-
ligt medverkande forskarens uppgift att använda 
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sina kontakter och sin kännedom om forskningsvärl-
den.“ (Holmstrand, 1997:99) 
 

Holmstrand (1997) framhåller således att det är angeläget att 
forskare bör inta ett förhållningssätt som utgår från att samarbe-
tet sker på lika villkor. Utgångspunkten är att bägge parter har 
något att lära av varandra. Relationen mellan praktiker och fors-
kare är emellertid inte oproblematiskt (se t ex Lind & Lundgren, 
1997). Det är personer från olika “kulturer“ som i forskningscir-
keln är upptagna av idén att mötas för att utbyta erfarenheter och 
kunskaper med varandra. Hur ser då möjligheterna ut att prata 
med varandra ut när man talar olika “språk“? Är det praktikern 
som skall lära sig forskarens “språk“, eller är det forskaren som 
skall "tala med de lärde på latin och med bönder på bönders 
vis", eller är det ett forskningens esperanto som skall utvecklas? 
Det finns säkert goda skäl för var och en av dessa strategier för 
att underlätta kommunikationen mellan forskaren och prakti-
kern. Kanske beror svaret på i vilket sammanhang vi befinner 
oss. Liksom i alla andra sammanhang när människor kommuni-
cerar med varandra, är det en fråga om viljan att kommunicera, 
dvs det är i första hand inte en fråga om att hitta tekniker7. Det 
är en fråga om förhållningssätt. Själva forskningscirkelidén in-
nehåller just tanken om att skapa en mötesplats mellan praktiker 
och forskare och där bör förutsättningarna för ett möte vara för-
hållandevis goda. 
 

“Forskningscirkeln innebär en frigörande från den 
gängse strukturen, det är en ny form, ett slags mö-
tesplats. Den tillhandahåller ett frirum för reflektion 
över såväl vardagsproblem som övergripande frå-
gor. Här öppnas kanske nya perspektiv och här 
läggs kanske grunden till ett nytt kunskapssökande. 
För alla cirkeldeltagarna /.../ betyder forskningscir-
keln att man för en stund lämnar det vardagliga ar-
betet. Det ger distans och möjlighet för eftertanke. 
Kanske är forskningscirkeln i sina bästa stunder en 
ovanligt kreativ miljö.“ (Holmstrand, m fl, 
1989:102) 

 
I kontrast till den verksamhet som bedrivs i skolan i övrigt kan 
forskningscirkeln också ge ett visst utrymme för att under en 
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längre tidsperiod föra samtal om, inom vissa gränser, av delta-
garna själva definierade frågeställningar. Det är naturligtvis inte 
självklart att detta samtidigt leder till pedagogisk utveckling, 
men de nödvändiga förutsättningarna kan ändå skapas för att 
detta skall vara möjligt. 
 
Den sociala kontext som forskningscirkeln utgör inbjuder till en 
aktivitet, som skulle kunna karaktäriseras som det “pedagogiska 
samtalet“. Samtalet vilar bl a på förutsättningen att deltagarna 
delar en gemensam referensram, kodifierad i ett språk. Wallin 
(1997) menar att detta samtal måste ha sin utgångspunkt i sko-
lans praktik. Poängen är emellertid inte att ha kunskapen i för-
väg utan samtalet handlar mera om utbyte och prövning av ar-
gument. Om man därvid lyckas föra det pedagogiska samtalet så 
att också olika argument i perspektivet bakomliggande orsak - 
verkan relationer beaktas skapas samtidigt förutsättningar för en 
verklig bildningsprocess. Det torde därmed inte vara någon 
överdrift att påstå att forskningscirkelns förespråkare finns hos 
dem som har en kunskapssyn som bl a går ut på att kunskap 
måste erövras genom att den enskilde individen aktivt skapar sin 
egen kunskap, ett konstruktivistiskt perspektiv, och att den för-
värvade kunskapen samtidigt kan användas för att “förbättra“ 
praktiken. 
 
 
1.2 4 Forskning om forskningscirklar 
Holmstrand och Härnsten (1995) menar att det i dag existerar 
forskningscirklar på många håll i Sverige och att forskare från 
många olika discipliner och universitet har involverats i dessa 
aktiviteter. Holmstrand (1997) gör uppskattningen att det fram 
till 1997 har startats minst 200 forskningscirklar i Sverige och 
att forskningscirkelidén nu är väletablerad och att många bedö-
mare anser att det är en lovande och användbar modell för sam-
arbete. Det finns därför numera ett stort antal korta rapporter 
från olika cirklar, vetenskapliga artiklar och konferensdoku-
ment, liksom en del analyser av metoden som sådan. 
 

“It is clear that the research circle has become ac-
cepted in the scientific community and that there is a 
growing international awareness of it, both within 
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the labour movement and among researchers.“ 
(Holmstrand & Härnsten, 1995:128) 

 
Holmstrand (1986) redovisade redan i mitten av 1980-talet erfa-
renheter från en försöksverksamhet med 10 forskningscirklar 
som bedrivits i samarbete med fackföreningsrörelsen. Holm-
strand och Härnsten (1995) framhåller att så vitt de känner till 
har forskningscirklar inte använts inom skolans värld före 1995. 
Holmstrand menar att det första vetenskapliga arbetet som på 
allvar avhandlar forskningscirkelns pedagogiska rötter och kän-
netecken är Härnsten (1991 och 1994). En intervjustudie med 
forskare som medverkat i forskningscirklar har presenterats av 
Schüldt (1996). Eftersom forskningscirkeln förekommer i “lo-
kalsamhället“, finns det som jag ser det anledning att anta att det 
redan tidigare ändå funnits en och annan forskningscirkel, eller i 
vart fall cirklar som arbetat på ett motsvarande sätt. Så genom-
förde t ex Dalarnas Kommunförbund i samverkan med Högsko-
lan Dalarna redan läsåret 1993/94 fyra kurser i forsknings- och 
utvärderingsmetodik för skol- och barnomsorgspersonal (Tydén 
& Kåks, 1995) på ett forskningscirkelliknande sätt (vilken för 
övrigt är ett av de fall som studeras i denna uppsats). I dag sker t 
ex via Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PuD), knutet 
till Högskolan Dalarna, ett arbete med att öka intresset och kun-
skaperna om att använda vetenskapens metoder och teorier för 
att öka den enskildes kompetens och för att skapa kollektiva lär-
processer som leder fram till att verksamheten utvecklas. En för-
djupning av denna verksamhet är att etablera forskningscirklar 
direkt knutna till fungerande arbetslag. Ett motsvarande arbete 
sker nu på många håll i landet, om än inte alltid under rubriken 
forskningscirklar. 
 
Det går knappast att säga att det i dag finns en utvecklad teori-
bildning för att studera en sådan företeelse som forskningscir-
keln utgör ett exempel på, men att det ändå finns ansatser som 
skulle kunna användas i det här sammanhanget. Ett exempel på 
detta är t ex Tydén (1995) som använder begreppet syntespeda-
gogik för att beskriva och analysera vad som händer när forska-
rens och praktikerns kunskaper sammanförs till något kvalitativt 
nytt. I Tydéns syntespedagogik används följande faktorer: kon-
tinuitet, insikt, acceptans, delaktighet och aktivitet, flexibilitet, 
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öppenhet, behov, motivation, empati. Om arbetet i forsknings-
cirklar skall detta idealt kunna:  
 

“/…/ bryta deltagarnas verklighetsbilder mot var-
andra och smälta samman båda sidors kunskap till 
något kvalitativt nytt - syntesen av deltagarnas sam-
lade kunskaper. För att nå dit måste både sändarnas 
och mottagarnas kunskaper ställas mot varandra, 
blandas om och skakas.“ (Tydén, 1995:29) 

 
Tydéns sätt att närma sig problemet innehåller, som jag ser det, 
flera svårigheter. En annan väg kan i stället vara att de profes-
sionella genom sin medverkan antas ge nya infallsvinklar och 
därmed kan andra problemställningar upptäckas, men att dessa 
problem hanteras med det kritiska och problematiserande för-
hållningssätt som forskningen erbjuder. Därmed skulle också 
ny, och i många fall handlingsrelevant kunskap kunna genereras. 
Det återstår därför, som jag uppfattar det, ännu att utveckla en 
användbar teori för att studera vilka funktioner och effekter som 
forskningscirklar, t ex i skolan, ger upphov till.  
 
 
Sammanfattning 
I det första kapitlet har jag visat på de nya förutsättningar som 
gäller både för det svenska skolsystemtet som för universiteten 
och högskolorna. Orsakerna finns främst att söka i stora och 
snabba förändringar på många olika plan i samhället generellt 
sett. Behovet av att förnya skolans verksamhet och universite-
tens/högskolornas “partnerskapsuppgift“ har gjort att det både 
finns behov och förutsättningar för att bedriva s k forsknings-
cirklar. Från denna utgångspunkt har jag sedan beskrivit forsk-
ningscirklar som företeelse, dvs gjort ett försök att precisera be-
greppet, beskrivit de bakomliggande idéerna och dess arbets-
former. Jag har även, om än högst kortfattat och icke heltäckan-
de, beskrivit den forskning som finns runt företeelsen forsk-
ningscirklar. 
 
Det förefaller därmed vara möjligt att något närmare precisera 
syftet samt göra nödvändiga avgränsningar med detta arbete. 
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2. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
2.1 Syfte 
Min utgångspunkt i det här sammanhanget är ett antagande om 
att forskningscirklar kan ses som ett sätt att påverka lärares yr-
keskunskaper. Därmed skulle forskningscirkeln i vissa avseen-
den också antas kunna påverka verksamheten i skolan8. Studiens 
övergripande syfte är därför att från några olika utgångspunkter 
undersöka om så är fallet och i så fall på vilket sätt. Jag kommer 
i det här sammanhanget att fokusera följande frågeställningar: 
 
a) Hur uppfattar lärare sitt deltagande i forskningscirklar i frå-
ga om: 
- förväntningar på detta sätt att arbeta och på forskningscirkeln 
som arbetsform 
- hur deras yrkeskunskaper påverkas  
- det sker någon påverkan på de kolleger som inte deltar 
- skolans verksamhet generellt sett påverkas 
 
b) Kan forskningscirklar ses som ett uttryck för en bakomlig-
gande kunskapssyn? 
 
De frågor som reses här är emellertid inte av den typ att det 
skulle vara möjligt att entydigt besvara dessa, utan i stället är 
ambitionen att belysa och att diskutera möjliga tolkningar. Po-
ängen är således att kunna skapa ett underlag för att formulera 
nya och mer relevanta och innehållsrika frågeställningar. Mitt 
viktigaste skäl för att inte en sådan position i det här fallet är att 
jag hoppas att utifrån detta arbete gå vidare och i ett nästa steg 
fördjupa studien inom de fält som syftet anger.  
 
På det sätt studien är upplagd finns det skäl att anta att det kom-
mer att finnas möjligheter att upptäcka konkreta uttryck för vad 
arbetet i forskningscirkeln leder fram till på individnivån, dvs 
för den enskilde läraren. När det gäller frågan vad det betyder 
för den verksamhet som bedrivs i skolan blir jag i hög grad hän-
visad till att dra slutsatser och göra tolkningar med utgångspunkt 
från individnivån. (Från en teoretisk utgångspunkt förefaller det-
ta samtidigt vara den enda möjligheter då t ex en grupps upp-
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fattning är de enskilda individernas, vilka t ex kan sammanfattas 
till något som uttrycker gruppens mening i en bestämd fråga, el-
ler att gruppen själv fattar beslut som representerar gruppens 
uppfattning). Detta beror bl a på att om problemet är komplext 
och svårhanterat redan på individnivån så ökar komplexiteten 
snabbt ju fler aspekter som tas i beaktande. Jag väljer ändå att ta 
med vad som sker i mötet med kollegor utanför forskningscir-
keln och på skolenhetsnivå, därför att jag menar att det ligger ett 
värde i att tänkbara eller påvisbara effekter kan avläsas bortom 
vad som händer med den enskilde individen. I några fall skulle 
det t ex kunna innebära att antaganden om en orsak - verkan re-
lation kan formuleras.  
 
För att kunna genomföra studien är det emellertid nödvändigt att 
göra omfattande avgränsningar. I det följande beskrivs och mo-
tiveras dessa. 
 
 
2.2 Avgränsningar 
Jag har med denna studie inga anspråk på att reda ut alla aspek-
ter av hur forskningscirklar används och vilka effekter dessa av 
deltagarna uppfattas ge upphov till. Därtill är problemområdet 
alltför komplext. Min förhoppning är ändå att resultatet skall 
kunna leda till att förståelsen för forskningscirkeln kan ökas i de 
avseenden som framgår av syftet. 
 
Hur en forskningscirkel fungerar både generellt och i det speci-
fika fallet är beroende av ett stort antal faktorer. Jag kommer här 
att, om än ytterst kortfattat, ange några principiellt sett viktiga 
“vattendelare“, för att på det sättet samtidigt ange några grund-
läggande utgångspunkter. Det sammanhang i vilket en forsk-
ningscirkel finns är avhängigt av samhälleliga villkor i bred be-
märkelse, vilka i sin tur konstituerar de specifika villkoren. Var-
je studie ställs också inför vägval när det gäller att välja ett teo-
retiskt perspektiv. Flera av dessa vägval är av fundamental art, 
eftersom olika perspektiv ofta inte låter sig förenas med var-
andra i samma studie. Giddens (1994) har t ex visat på några 
problem, och anger bl a följande teoretiska dilemman, a) hand-
lingen kontra den sociala strukturen, b) konsensus kontra kon-
flikt samt c) förändringens orsaker, som vi måste förhålla oss 
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till. Det första dilemmat, handling kontra social struktur, är en 
fråga som delar forskare i två läger, mellan de som betonar de 
aktiva och kreativa komponenterna i människors handlingar och 
de som betonar den starka påverkan som yttre betingelser har. 
Jag har här valt att lägga tonvikten på den sociala handlingen 
(Weber, 1983), men jag vill samtidigt framhålla att min egen 
ståndpunkt är att vad som sker i en forskningscirkel i hög ut-
sträckning kan antas påverkas av faktorer utanför själva forsk-
ningscirkeln. Det andra dilemmat avser konsensus- kontra kon-
fliktperspektivet. I det här sammanhanget är intresset primärt 
inte inriktat på ett konfliktperspektiv, även om det självfallet all-
tid finns förhållanden som är permanent eller tillfälligt konflikt-
laddade. Det skulle t ex kunna tänkas att deltagarna i en forsk-
ningscirkel kommer fram till resultat som pekar på att verksam-
heten i vissa avseenden i grunden borde förändras. Det finns t ex 
skäl att anta att detta i de flesta fall skulle leda till att om detta 
påverkar befintliga maktrelationer, bryter invanda mönster osv 
kommer att leda till att det uppstår konflikter. Det tredje dilem-
mat rör varför och hur samhället utvecklas och förändras, dvs 
varför uppstår och vad är det för faktorer som orsakar föränd-
ring. Att forskningscirklar nu börjar uppträda i skolan måste 
självfallet ses i ljuset av förändringar på ett samhälleligt plan på 
det sätt som jag översiktligt har beskrivit i de inledande avsnit-
ten. Samtidigt kommer forskningscirkeln i några avseenden att 
genom sin existens att själva påverka de sammanhang i vilken 
den existerar. (Lundgren, 1999) Mitt intresse riktas i det här fal-
let mot vad som uppfattas ske hos de enskilda individerna och i 
det omedelbara sammanhang i vilket de verkar. Perspektivet är 
således vad man skulle kunna kalla “mikro-politiskt“ (se t ex 
Hargreaves, 1998). 
 
En annan tydlig avgränsning är att jag bara kommer att studera 
hur forskningscirkeln används i det svenska skolsystemet. Det 
kan naturligtvis ses som en brist att jag inte också ser till de in-
ternationella erfarenheter som förvisso finns, men jag har emel-
lertid gjort bedömningen att detta skulle leda allt för långt i det 
här sammanhanget. På samma sätt kan man argumentera för att 
det hade legat ett värde i en jämförande studie med andra verk-
samhetsområden där forskningscirkeln använts, t ex för att stu-
dera likheter och skillnader. I det fallet anser jag att det fortfa-
rande finns för litet kunskap om forskningscirkelns användning i 
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skolan för att det skall vara fruktbart att göra en sådan jämfö-
rande studie, dessutom är intresset här inriktat mot just vilka ef-
fekter som uppträder i den kontext som skolan utgör. 
 
 
Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel preciserat undersökningen syfte och där-
vid preciserat de frågeställningar som kommer att behandlas. 
Därefter har vidtagna avgränsningar motiverats. 
 
När syftet presenterats och vidtagna avgränsningar genomförts 
kommer jag i det följande avsnittet att redogöra för hur under-
sökningen sker rent metodiskt. 
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3. METOD 
Då den här studien är att betrakta som en kvalitativ fallstudie 
gör jag inledningsvis en kort genomgång av några grundläggan-
de utgångspunkter för den tolkande och förståelseskapande an-
sats som utmärker sådana. Här behandlas också några olika in-
fallsvinklar om den kvalitativa metodens möjligheter och be-
gränsningar, därefter tar jag upp studiens undersökningsdesign.  
 
 
3.1 Kvalitativa metoders användning i fallstudier 
med en tolkande och förståelseskapande ansats  
Kvalitativa undersökningar syftar till att: “Finna de kvaliteter 
som tillsammans karaktäriserar företeelsen i fråga, dvs som gör 
att man kan skilja den undersökta företeelsen från andra förete-
elser“ (Eneroth, 1992:47). Poängen ligger i att fånga in en före-
teelses samlade egenskaper sett med utgångspunkt från de in-
blandade aktörernas subjektiva perspektiv:  
 

“/.../ qualitative methodology advocates an approach 
to examine the empirical social world which requires 
the researcher to interpret the real world from the 
perspective of the subjects of his investigation.“ (Fils-
tead, 1970:7)  

 
Kvalitativa metoder används som regel med en tolkande och för-
ståelseskapande ansats. Denna har en lång tradition. Dess histo-
ria är förankrad i den tyska idealistiska traditionen genom bl a 
Kant, Dilthey, Weber och Husserl (Burell & Morgan, 1979). Det 
är inte i första hand den enskildes handlingar som är studieob-
jektet, utan i stället den sociala handlingen (Weber, 1983). Vad 
som sker i en forskningscirkel måste ses som ett uttryck för just 
sådana sociala handlingar. En grundläggande utgångspunkt i det 
här fallet är att utgå från hur aktörerna uppfattar vilka effekter 
arbetet i forskningscirkeln ger upphov till. Detta bygger i sin tur 
på en föreställning som genom det s k Thomasteoremet9 kan ut-
tryckas på följande sätt: "Om något definieras som verkligt så 
blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 1993:23). Det 
kan även uttryckas som att människor har sina subjektiva defini-
tioner av verkligheten (Berger & Luckmann, 1979). I mötet med 
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andra bekräftas eller negligeras individens verklighetsföreställ-
ningar. För att kunna hålla kvar en verklighetsföreställning mås-
te individen få bekräftelse och uppmuntran från andra. Forsk-
ningscirkeln kan därmed ses som en företeelse där individens 
verklighetsuppfattning prövas på ett mer systematiskt sätt än vad 
som oftast är vanligt i vardagslivet. Med andra ord skulle detta 
kunna sägas som att människor agerar med utgångspunkt från 
hur de tror att verkligheten är beskaffad och inte från hur den är 
beskaffad (om vi nu någonsin kan få reda på detta), som de i det 
här fallet yttrar sig i hur lärare tänker och agerar i sin yrkesroll. 
Ett sådant antagande leder fram till att det blir av intresse att ta 
reda på hur människor tolkar sin egen verklighet för att vi där-
igenom bättre skall förstå deras sociala handlingar. (Lundgren, 
1999) Ett sådant angreppssätt framstår som en fruktbar möjlig-
het att kunna fånga in den komplexa process som arbetet i en 
forskningscirkel utgör. 
 
Kvalitativa fallstudier ger som regel inte utrymme för att studera 
mer än en eller några enskilda enheter, framför allt beroende på 
komplexiteten hos det problem som studeras. Detta är i sig både 
arbets- och tidskrävande. Fallet som studieobjekt är centralt, ef-
tersom det åskådliggör något väsentligt om den studerade före-
teelsen och kan därmed medverka till att en ökad förståelse upp-
nås. Det kan i sin tur betyda att existerande orsak - verkan rela-
tioner kan upptäckas och förstås på en empiriskt påvisbar nivå, 
eller som en teoretisk konstruktion. Även om det som regel inte 
går att göra empiriskt grundade generaliseringar därför att un-
derlaget är för litet i förhållande till den totala populationen och 
inte heller göra ett statistiskt slumpmässigt urval är det som re-
gel möjligt att göra modeller och teoretiska konstruktioner av 
den undersökta företeelsen för att formulera antaganden om vad 
som framstår vara orsak - verkan relationer och att pröva dessa i 
förnyade fallstudier. Alvesson och Sköldberg (1994) intar en 
hållning, som jag är benägen att instämma i, nämligen att det 
finns flera skäl för att inte betrakta empirin som hela sanningen. 
Ett av dessa är att en företeelse även bör belysas i en kombina-
tion av totalitet och subjektivitet. Det gör att endast begränsade 
aspekter av företeelsen låter sig fångas in i en empirisk studie. 
För att kunna tolka den fulla innebörden av en företeelses me-
ning krävs mer än ett avgränsat empiriskt material. Ett annat 

  3300



skäl, när man studerar aktörernas uppfattningar och upplevelser, 
är att de bara kan förmedla intryck av vad som ingår i deras 
medvetna föreställningsvärld, men att de samtidigt har omed-
vetna och bakomliggande föreställningar, vilka inte kommer till 
ett uttryck.  
 
Merriam (1994) framhåller att den kvalitativa fallstudien är en 
helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller en 
viss företeelse. Fallstudien som forskningsmetod framstår därför 
som ändamålsenlig när forskaren vill skaffa sig djupgående in-
sikter om en viss given situation och om hur de inblandande tol-
kar denna. Det kan noteras att i fallstudien föreskrivs inte någon 
speciell datainsamlingsmetod. Yin (1988) definierar emellertid 
en fallstudie som en empirisk undersökning som syftar till att 
undersöka en företeelse i sitt sammanhang där flera olika typer 
av datakällor kan användas samtidigt. För att genomföra en fall-
studie ser Yin sex möjliga datainsamlingsmetoder (källor): do-
kument, arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagande ob-
servationer samt "fysiska konstprodukter" (Physical Artifacts). 
Fallstudien är användbar när man vill studera en samtida förete-
else med utgångspunkt från frågor av typen varför något sker 
och hur det sker, när man samtidigt saknar möjlighet att "ha 
kontroll" över studieobjektet. Kvantitativa metoder förutsätter 
vanligen i stället att forskaren har kontroll över studieobjektet. 
Merriam (ibid.) anför vidare att den kvalitativa fallstudien är 
partikularistisk, vilket betyder att den fokuserar på en viss situa-
tion, händelse, företeelse eller person. Detta talar, enligt min 
mening, för att fallstudiemetoden kan vara fruktbar i detta sam-
manhang. (Lundgren, 1999) 
 
Fallstudier är till sin natur deskriptiva. Resultatet skall leda fram 
till en "tät" beskrivning av så många som möjligt av de faktorer 
som är inblandade, men även att så långt det låter sig göras be-
skriva samspelet dem emellan. Det är viktigare att upptäcka nya 
relationer, begrepp och ny förståelse snarare än att verifiera och 
falsifiera hypoteser. Starrin (i Starrin och Svensson (red.), 1994) 
menar att kvalitativa metoder kan identifiera och bestämma ka-
raktären hos den studerade företeelsen. För att kunna göra detta 
blir analysen en ständig växling mellan observationer och analys 
på ett sätt som kännetecknar den s k “hermeneutiska cirkeln“. 
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Stake (1994) skiljer på tre typer av fallstudier. 1) Intrinsika, där 
syftet är att lära så mycket som möjligt om ett visst unikt och 
speciellt fall. I det här fallet skulle detta innebära att forsknings-
cirkeln X av något skäl i sig är så intressant, att dess unika egen-
skaper står i fokus. 2) Den instrumentala fallstudien är syftet i 
stället att förstå så mycket som möjligt om den företeelse som 
fallet belyser. Här avses forskningscirklar generellt, inte bara i 
de studerade fallen. Antaganden som kan prövas i andra fallstu-
dier. 3) I den multipla fallstudien görs jämförelser mellan flera 
fall i fråga om likheter och skillnader. (Lundgren, 1999) Den här 
studien kan därför ses som en kombination av den instrumentel-
la och den multipla fallstudien. 
 
Ett argument som anförts mot fallstudien är att den inte möjlig-
gör generaliseringar till en större population. Kritiken mot oför-
mågan att från statistiska utgångspunkter göra generaliseringar 
framstår i flera situationer som tämligen poänglös. Ett viktigt 
skäl till detta är att många av de företeelser som studeras är så 
komplexa, att de inte låter sig fångas i kategorier som kan be-
handlas statistiskt på ett meningsfullt sätt. (Lundgren, 1999) Att 
använda kvalitativa analyser är en ständig balansgång mellan 
återberättande och tolkning. Tolkningen kan ses som en process 
där olika data kategoriseras i enlighet med de begrepp som defi-
nierats, samtidigt som man försöker styrka eventuella samband. 
Att verifiera är till väsentlig del att skapa teori (Kvale, 1997). 
Kvalitativa metoder ger som regel upphov till en metodologiska 
problem som forskaren måste förhålla sig till och samtidigt han-
tera. Trots den stora mängd litteratur som behandlat den kvalita-
tiva studien som metod är uppfattningarna fortfarande start di-
vergerande. Kvalitativa studier utmärks dessutom av att det är 
forskaren själv som är det primära instrumentet för att samla och 
att analysera data. Hur detta skall gå till finns det endast i be-
gränsad omfattning fastlagda regler och procedurer för. På den 
punkten skiljer sig kvalitativa metoder drastiskt från kvantitativa 
metoder. Detta har i sin tur gett upphov till en tämligen omfat-
tande diskussion om vad som utmärker den ideale fallstudie-
forskaren. Silverman (1993) använder t ex en uppsättning 
grundantaganden för kvalitativa studier (anm. min bearbetning 
och översättning) (Lundgren, 1999), nämligen: 
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- Kritik behöver inte vara ett övervägt alternativ till andra för-
klaringar 
- En aktörs ståndpunkt är inte liktydigt med en förklaring 
- Ett fenomen försvinner alltid 
- Undvik att välja mellan motstridande förklaringar 
- Låt inte ett enstaka element utgöra en förklaring 
- Förstå de kulturella formerna genom de “sanningar“ som ut-
trycks 
 
En fara som ligger inbyggd i den tolkande ansatsen är att aktö-
rerna och deras tolkningar tenderar att överbetonas och att man 
därvid riskerar att bortse från strukturella faktorers betydelse. I 
det här fallet är utgångspunkten att forskningscirkeln existerar i 
en struktur, till vilken dess aktörer är bundna i sitt agerade. Det 
betyder att deras handlingsutrymme i och utanför forskningscir-
keln har både mentalt och strukturellt uppställda gränser (se 
även avsnitt 2.2).  
 
Efter denna genomgång av några utgångspunkter för den tolkan-
de och förståelseskapande ansatsen kommer jag i nästa avsnitt 
att behandla frågan om hur kvalitativa fallstudier kan genomfö-
ras. 
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3.2 Studiens genomförande 
Valet av fall är ofta problematiskt. Hur urvalet av de fall som 
studeras här kommer att framgå nedan, när de undersökningsme-
toder som används presenteras och diskuteras. Yin (1988:31) 
menar att fallet måste vara relaterat till hur undersökningens ur-
sprungliga frågeställningar formuleras. Utifrån syftet att studera 
hur forskningscirklar bl a påverkar lärares yrkeskunskaper och 
deras påverkan på kollegor och på skolans verksamhet i en mer 
generell mening är flera metodiska angreppssätt tänkbara. I det 
här fallet används en form av metodtriangulering (se t ex Cohen 
& Manion, 1994; Kvale, 199710). Jag använder därvid a) tidigare 
genomförda fallstudier om forskningscirklars användning i sko-
lan, b) den så kallade brevmetoden, som innebär att forsknings-
cirkeldeltagare får skriva brev om sina upplevelser och slutligen 
c) i en begränsad omfattning deltagande observation. 
 
 
3.2.1 En analys av tidigare utförda fallstudier om forsk-
ningscirklar 
I det avsnitt som följer beskrivs hur den analys av tidigare utför-
da fallstudier som används genomförs samt att jag diskuterar 
vilka problem och möjligheter som, är förknippat med detta. Det 
kan naturligtvis diskuteras vilka brister och förtjänster de fall-
studier som väljs ut har och varför just dessa valdes. Ett problem 
i det fallet är att det är svårt att få en tydlig överblick över vilka 
tidigare studier som gjorts, inte minst mot bakgrund av att dessa 
ofta inte spritts utanför en begränsad krets av involverade eller 
intresserade aktörer. (Se om tidigare forskning inom området i 
avsnitt 1.2.4). Jag har valt att använda fyra olika fallstudier om 
forskningscirklar, vilka kortfattat beskrivs nedan. För två av des-
sa, Smedjebacks- och Mora/Orsastudien, har jag själv fungerat 
som vetenskaplig ledare. Dessa bägge rapporter ingår som ett 
led i att undersöka effekter av de forskningscirklar som bedrivs i 
regi av Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PuD), vid 
Högskolan Dalarna. De fyra studierna är: 
 
a) “Att möta forskning genom utbildning“, en studie av de fyra 
grupper som läsåret 1993/94 genomförde en forskningscirkel-
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liknande utbildning i regi av Dalarnas Kommunförbund och 
Skolledarhögskolan i Falun (Tydén & Kåks, 1995)11. Samman-
lagt genomförde drygt 50-talet personer utbildningen. Syftet 
med denna studie var: 
 

“Att klarlägga vilka som valt att delta i utbildningen 
med avseende på variabler som utbildningsbak-
grund, nuvarande arbete, kön, ålder. Vidare att ska-
pa en bild av vilka motiv som ligger bakom deras 
deltagande i utbildningen samt vilka förväntningar 
som ställs på utbildningen, respektive att arbetsgi-
varens inställning till deras deltagande i utbildning-
en synliggörs.“ (Tydén & Kåks, 1995:33) 

 
b) Den andra rapporten avser en forskningscirkel vid Bergasko-
lan i Smedjebacken som våren 1996 påbörjade en forskningscir-
kel och som avslutades våren 1999 (Arvidson, 1997). Denna 
forskningscirkel har i huvudsak varit inriktad mot vad som i hu-
vudsak kan kallas för pedagogiskt utvecklingsarbete. Den 
genomförda fallstudien fokuserar följande frågeställningar: 
 

“ - Hur fungerar forskningscirkeln på Bergaskolan 
och vad har deltagarna för motiv att vara med i 
forskningscirkeln? 
- Vad tycker de som är med i forskningscirkeln om 
denna? 
- Vad får denna typ av verksamhet för mer generella 
och långtgående effekter i ett FoU-perspektiv? Hur 
påverkas de som ingår i denna typ av verksamhet 
med avseende på kompetenshöjning, ökad förmåga 
att tänka reflexivt och kritiskt, ökad förmåga att till-
godogöra sig forskningsresultat, etc? 
- Kan liknande verksamheter (av den typen som fun-
nits på Bergaskolan; gruppdiskussioner, forsknings-
cirklar, etc.) överföras och användas i andra kom-
munala verksamhetsområden?“ (Arvidson, 1997:4) 

 
c) Den tredje rapporten behandlar tre forskningscirklar som be-
drivits i Mora och Orsa under vt/ht 1997 (Nyström, 1998). 
Sammanlagt deltog ca 30-talet personer i de tre grupperna. I 
forskningscirklarna har det integrerats en kurs i forskningsin-
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formation, benämnd “teori och praktik i samverkan“. Syftet med 
studien var att belysa följande frågeställningar: 
 

“Vilka förväntningar på och motiv för arbetet i cirk-
larna har deltagarna? 
Hur har arbetet i cirklarna upplevts? 
Hur har kommunikationen mellan deltagare och cir-
kelledare fungerat? 
Har arbetet i cirkeln satt spår i det dagliga arbetet? 
Hur har skolledning och arbetskamrater förhållit sig 
till deltagarnas arbete i cirklarna? 
Har arbetet i cirkeln lett till andra effekter än de 
förväntade (sk spin-off- effekter)?“ (Nyström, 
1998:11) 

 
d) Slutligen används en rapport från Skolverket (1995) kallad: 
“Skolan och forskarna“. Rapporten avser ett projekt som 
genomfördes i två steg under perioden 1993 - 1995. Syftet med 
rapporten uttrycks vara: 
 

“ /.../ dels att beskriva hur projektet har genomförts, 
dels att sammanfatta erfarenheterna från de två 
årens arbete och slutligen visa på hur erfarenheter-
na från projektet kan tas tillvara fortsättningsvis.“ 
(Skolverket, 1995:3-4) 

 
Det första året inriktades verksamheten i detta fall på att på re-
spektive ort som var involverade skapa ett forum för att forskare 
och lärare skulle kunna utbyta erfarenheter. Det andra året inne-
bar att lärare och forskare skulle påbörja arbetet med att öka 
kunskaperna om undervisningspraktiken. Involverade i projektet 
var Umeå universitet, Lärarhögskolan i Mölndal, Högskolan i 
Kristianstad samt kommunerna Vännäs, Umeå, Varberg och 
Hässleholm. Skolverket fungerande som en samordnande part. 
Huvudtanken i projektet var att verksamheten skulle genomföras 
utifrån deltagarnas villkor och styras av de behov som fanns på 
respektive ort. Jag “fördjupar“ denna genomgång genom att stu-
dera en rapport om de 12 projekt som bedrevs i Umeå och Vän-
näs (Egerbladh, m fl, 1995), dvs en rapport som avser en del av 
den verksamhet som Skolverkets rapport behandlar. Här betrak-
tas de fem rapporterna som fyra fallbeskrivningar, där det inom 
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var och en av dessa finns ett eller flera delfall. Detta gör jag 
framför allt av det inte är möjligt att mer än delvis skilja ut de 
olika delfallen i de studerade rapporterna.  
 
Samtliga studier som väljs är genomförda med någon form av 
vetenskapliga ambitioner och använder etablerade undersök-
ningsmetoder, vilket talar för de håller en viss och, som jag be-
traktar det, godtagbar kvalitet i fråga om hur data har samlats in 
och bearbetats. Självfallet finns det ändå anledning till försiktig-
het att tolka vad som redan varit föremål för tolkning i flera led. 
En analys av genomförda fallstudier skall i det här fallet inte ses 
som en textanalys (se t ex Säfström, 1994). I stället behandlar 
jag de tolkningar som redan finns genomförda genom att kom-
mentera dessa samt att jag väljer att behandla direkta citat som 
primärmaterial och därvidlag gör jag mina egna tolkningar. Det-
ta är självfallet inte heller oproblematiskt. Min bedömning är att 
rapporternas tillförlitlighet är tillräckligt god för att det skall 
vara möjligt att dra en del, om än försiktiga, slutsatser. Samti-
digt kan man säga att det finns fördelar med att genomföra en 
undersökning där flera fall kan studeras samtidigt och där resul-
taten kan ge en bredare belysning än vad en enskild studie kan 
göra. Den studie som utförts av Tydén och Kåks har jag också 
en viss förtrogenhet med, så till vida att jag var en i en grupp av 
tre personer som planerade och genomförde den verksamhet 
som rapporten behandlar. Det ger, som jag uppfattar det, vissa 
möjligheter att bedöma trovärdigheten och relevansen i rappor-
terna. Därtill finns självfallet faktorer som för tillkomsten av 
dessa rapporter kan vara av betydelse och om vilka jag saknar 
kännedom. Vad jag redovisar ovan är emellertid förhållanden 
som i hög grad påverkar mitt val av vilka fallstudier som kom-
mer att ligga till grund för denna studie. Den fjärde studien har 
Skolverket som sin uppdragsgivare, vilket jag tolkat som ett 
tecken på att denna rapport har en god trovärdighet vad gäller 
dess genomförande sett från en kvalitativ utgångspunkt. Denna 
fallstudie kompletteras med en fördjupning i form av en rapport 
från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Rapporten 
i fråga innehåller nästan uteslutande primärmaterial, i betydelsen 
att det är deltagarnas egna redovisningar som presenteras. 
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3.2.2 Brevmetoden 
I den här studien används bl a den s k brevmetoden för att samla 
in data. Nedan behandlas något om de problem och möjligheter 
som är förknippade med denna (se t ex Berg, 1999). Emellertid 
beskriver jag inledningsvis först hur valet av fall görs när det 
gäller hur brevmetoden används. 
 
 
Valet av fall 
I det här fallet väljs fyra forskningscirklar, vilka be-
drivs/bedrivits i regi av Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalar-
na (PuD), vid Högskolan Dalarna. Verksamheten har pågått un-
der läsåret 1998 - 1999. Nedan görs en kort presentation av re-
spektive forskningscirkel där data samlats in. 
 
a)  Ludvikagruppen 
Gruppen bestod förutom av forskningscirkelledare av nio lärare, 
varav samtliga har skrivit brev om sina upplevelser i cirkeln. 
Denna forskningscirkel har varit inriktad på specialpedagoiska 
problemställningar.  
 
b)  Borlängegruppen 
Gruppen bestod förutom av forskningscirkelledaren av fyra lära-
re, varav samtliga har skrivit brev om sina upplevelser i cirkeln. 
Denna forskningscirkel har varit inriktad på specialpedagoiska 
problemställningar med inriktning på matematik.  
 
c) Ornäs/Torsångsgrupperna (två stycken) 
De två grupperna bestod av tillsammans ca 10 deltagare, varav 
åtta skrivit brev. Deltagarna har varit inriktade på matematikdi-
daktiska frågeställningar. 
 
Totalt har 21 brev från forskningscirkeldeltagare bearbetas och 
analyserats. 
 
 
Brevmetodens användningsområde 
Brevmetoden går ut på att deltagarna uppmanas att skriva brev 
om sina upplevelser av att vara deltagare i en forskningscirkel. 
Forskningscirkeldeltagarna får inga precisa anvisningar vad de 
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skulle ta upp och behandla i sina utvärderingsbrev (bilaga 1). 
Metoden kan i ett avseende ses som en vidareutvecklad enkät, 
men som är betydligt mera öppen och innehållsrik än både enkä-
ter med fasta svarsalternativ som med öppna frågor, vilka i sig 
styr in den svarande mot vissa på förhand bestämda aspekter. 
Instruktionerna till respondenterna, i det här fallet, är att de fritt 
förväntas uttrycka sina tankar om de frågeställningar som de på 
ett eller annat sätt anser tillhöra arbetet i en forskningscirkel. 
Resultatet behandlas sedan genom att svaren kategoriseras. Ka-
tegorierna avser här olika aspekter av hur deltagarnas yrkeskun-
skaper påverkas och vilka konsekvenser detta leder till för den 
verksamhet som bedrivs vid den enskilda skolan, dvs i de avse-
enden som sammanfaller med studiens syfte. De kategorier som 
används är framtagna både ur de data som undersökningen gene-
rerar och från teoretiska utgångspunkter (se vidare i teoriavsnit-
tet). Det kan naturligtvis därmed uppstå en problematik i frågan 
om hur svar som inte avser dessa aspekter skall behandlas. Ett 
alternativ är att lämnas sådana aspekter utan avseende, möjligen 
att de kan komma att utgöra utgångspunkter för fortsatta under-
sökningar. Ett annat alternativ är att under ett särskilt avsnitt re-
dovisa effekter som av något skäl kan avses vara värdefulla för 
att ge en bredare och djupare bild av forskningscirkeln som före-
teelse. I det här fallet används det senare tillvägagångssättet. För 
övrigt är det inte heller ovanligt att kvalitativa studier genererar 
en så stor mängd data att det inte är möjligt att bearbeta alla data 
på ett meningsfullt sätt. 
 
 
För- och nackdelar 
Fördelen med “brevmetoden“ är att data relativt enkelt och 
snabbt kan samlas in och att respondenterna har möjlighet att ge 
tämligen nyanserade beskrivningar, framför allt när målgruppen 
är motiverad och någorlunda van att uttrycka sig i skrift, vilket 
måste anses vara fallet här. Brevmetoden ger ett stort utrymme 
för att uttrycka en uppfattning om en företeelse och där respon-
dentens perspektiv lyfts fram. En annan fördel är att svaren är 
relativt “ostyrda“, vilket i sig kan ge nya infallsvinklar på den 
undersökta företeelsen. Centrala aspekter av problemställningen 
kan därmed riskera att förloras, t ex därför att dessa för forska-
ren framstår som perifera. 
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En av nackdelarna med att använda brevmetoden är att det kan 
vara svårt att få in svar från respondenterna om man inte har 
byggt upp “kanaler“ för att kunna uppmana dessa att svara, lik-
som inte minst att motivera värdet av att skriva dessa brev. Det 
kan också finnas svårigheter i form av att respondenterna är ova-
na skribenter och inte i skrift kan uttrycka sig lika enkelt som de 
kan muntligt. De kan också tänkas ha en rädsla för att uttrycka 
sig i skrift, eller att de avstår från att ge nyanserade svar på 
grund av att det tar lång tid att utforma sådana. En ytterligare 
svaghet är att det som regel inte går att ställa uppföljande frågor, 
såvida breven kompletteras med att intervjuer genomförs. Min 
uppfattning är ändå att i det här fallet överväger fördelarna 
nackdelarna, inte minst för att det blir möjligt att på grund av 
arbetsmängden få in svar från fler forskningscirkeldeltagare än 
om t ex intervjuer genomfördes. 
 
 
3.2.3 Observatör och “insider“ 
Det har tydligt framgått att jag i flera av de forskningscirklar 
som studerats, på ett eller annat sätt har varit involverad. De oli-
ka roller som jag har spelat i de olika fallen har också gjort mig 
både till observatör och “insider“. Detta förhållande behöver 
självfallet belysas och också diskuteras i fråga om partiskhet, 
förutfattade meningar och fördomar som kan inrymmas i detta. 
Men, det kan heller inte förnekas att detta samtidigt ger unika 
möjligheter att samla in och tolka data. Jag kommer i det följan-
de avsnittet att diskutera de två rollerna som observatör och “in-
sider“. (Lundgren, 1999) 
 
 
Observatörsrollen 
Jag har fungerat som observatör i betydelsen att jag har varit och 
besökt forskningscirklar när verksamheten har pågått. I Smedje-
backsgruppen var t ex jag under det första året även forsknings-
cirkelledare. Jag har vidare vid två tillfällen varit inbjuden att 
närvara när deltagarna vid seminarier har lagt fram sina “forsk-
ningsrapporter“. Datainsamlingen har framför allt skett genom 
att jag fört minnesanteckningar. Dessa har i första hand kommit 
till användning för att generera idéer för hur undersökningen 
skulle genomföras och för att hitta infallsvinklar på att kunna 
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formulera en relevant teoretisk referensram. Dessa erfarenheter 
har också haft betydelse när resultatet av studien tolkas. 
 
 
“Insiderrollen“ 
Att jag haft en roll som innebär att jag varit delaktig i verksam-
heten gör mig som redan framgått i vissa avseenden till “insi-
der“. En central frågeställning är hur dessa omständigheter på-
verkat mina möjligheter att genomföra studien på ett tillförlitligt 
sätt. Går det att upptäcka systematiska feltolkningar? Utgångs-
punkten skulle också kunna vara den rakt motsatta. Det kan vara 
så att “insidern“ lättare förmår se vad som är det självklara i det 
som sker, men att det också kan vara just där “insidern“ kan ha 
svårast att upptäcka sina brister. En viktig skillnad är att denne 
lever med och därmed kan göra sina egna tolkningar av det som 
sker. Det finns naturligtvis en fara med detta. När min egen 
tolkning inte stämmer med andras finns det skäl till eftertanke. 
Det kan både vara en fråga om att ha förmåga att upptäcka vad 
andra inte ser, men det kan lika gärna vara en uppenbar feltolk-
ning. Den utanförstående måste helt förlita sig på andras tolk-
ningar, medan "insidern" kan göra sina egna tolkningar med ut-
gångspunkt från erfarenhetskunskap. De tolkningar “insidern“ 
gör kan i en del avseenden antas skilja sig från de tolkningar de 
studerade aktörerna kan göra, bl a därför att de ofta inte haft nå-
got skäl att speciellt tänka på eller observera en viss företeelse, 
eller för att de inte har relevanta och ändamålsenliga begrepp för 
att beskriva och analysera, eller för att de inte på ett medvetet 
sätt kopplar sin egen tolkning till någon typ av teori. Det är ändå 
deras tolkningar vi har att förlita oss på. “Insidern“ bör således i 
normalfallet kunna ha förutsättningar att studera en företeelse i 
sitt sammanhang. Problemet är att kunna förhålla sig till både 
det vederbörande råkar gilla likväl till det som man ogillar. "In-
sidern" kommer att vara beroende av sina tidigare föreställning-
ar, vilket t ex kan vara till nackdel när det gäller att upptäcka 
nya samband. Det innebär samtidigt fördelar med att ha en sådan 
position genom att ha en förförståelse av sammanhanget som 
den utanförstående aldrig kan ha. Det kan t ex innebära klara 
fördelar för att förstå intervjupersonernas utgångspunkter och 
deras sätt att se på verkligheten. (Lundgren, 1999) Genomgång-
en pekar på att det kan vara svårt för en “insider“ att kunna di-
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stansera sig från den studerade företeelsen, men i detta ligger 
samtidigt en möjlighet i att kunna utnyttja närhetens fördelar 
(Repstad, 1993). “Insiderns“ tolkningar måste både ställas mot 
andras tolkningar, men framför allt mot någon form av teoretiskt 
grundade antaganden. Detta implicerar i sin tur att teorin kom-
mer att vara betydelsefull för vad det är som kommer att upp-
täckas och med andra teoretiska angreppssätt kan självfallet en 
företeelse förstås på andra sätt. Det betyder att en undersökt fö-
reteelse alltid innehåller möjligheter att upptäcka nya samband. 
Att tolkning av insamlade och kategoriserade data passar in i en 
teoretisk ram är i sig ingen garanti för att det inte är förutfattade 
meningar och ett omedvetet selektivt urval som fått företräde 
och som gör att tolkningen passar in i den teoretiska ramen. Re-
sultatet måste därför bära tvivlets signum, i avvaktan på att 
andra belägger eller förkastar de slutsatser som läggs fram. 
(Lundgren, 1999) 
 
 
3.2.4 Alternativa undersökningsstrategier 
Ett alternativt sätt att genomföra undersökningen skulle kunna 
vara att välja ut en eller flera, nyligen avslutade eller pågående, 
forskningscirklar och intervjua deltagare och forskningscirkelle-
dare om hur de upplever att arbetet i forskningscirkeln påverkar 
i de avseenden som framgår av studiens syfte. Fördelen med ett 
sådant tillvägagångssätt är att det är möjligt att få information 
om hur lärarna upplever sitt deltagande i forskningscirkeln. Det 
är också möjligt att ställa frågor om aspekter som inte framgår 
av de fallstudier som nu analyseras eller vad som framgår av de 
brev som samlas in. Skälet till att jag inte väljer att gå tillväga 
på detta sätt är att eftersom det redan finns studier utförda be-
dömer jag att detta material utan några större olägenheter kan 
användas på ett sådant sätt att mitt syfte med undersökningen 
kan uppnås, dessutom har jag tillgång till ett tämligen omfattan-
de undersökningsmaterial i form av de brev som forskningscir-
keldeltagarna har skrivit. Ett ytterligare annat sätt är att en en-
kätundersökning genomförs. Fördelen med ett sådant tillväga-
gångssätt är t ex att det blir möjligt att kartlägga ett större antal 
nyligen eller nu pågående forskningscirklar. Det underlag som 
undersökningens slutsatser om forskningscirkelns funktion i oli-
ka avseenden ökar därmed möjligheterna att generalisera resul-
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taten. Den, som jag ser det, mest uppenbara nackdelen med ett 
sådant tillvägagångssätt är att det i en enkät är svårt att behandla 
komplexa frågeställningar. Vad som sker i en forskningscirkel 
är just en mängd processer av komplex natur. Enkäter måste 
sträva efter att göras så entydiga som möjligt för att responden-
terna inte skall kunna missuppfatta vad det är för fråga de skall 
besvara, vilket gör det svårt att behandla komplexa processer på 
detta sätt. En enkät kan visserligen ge en tydlig bild av vilken 
utbredning olika uppfattningar om forskningscirkeln som finns 
representerade hos dess deltagare, men samtidigt är det svårt att 
få ett utrymme för nyanserade svar. Då min avsikt är att försöka 
fånga in det komplexa och ibland också motsägelsefulla, menar 
jag att en enkätundersökning inte skulle leda särskilt långt där-
vidlag. 
 
 
3.2.5 Något om urvalsproblematik 
Då ett deltagande i en forskningscirkel både för lärare och fors-
kare i normalfallet är frivilligt leder detta till ett positivt urval 
som på goda grunder kan antas påverka aktörernas syn på vad 
ett deltagande i en forskningscirkel innebär. Fördelarna med 
forskningscirkelarbetet kan antas regelmässigt överbetonas, 
både i fråga om vilka effekter som uppstår och vad som vore 
möjligt att åstadkomma. På samma sätt är det troligt att proble-
men och svårigheterna kommer att underskattas. Sammantaget 
gör detta dels att de effekter som upplevs uppstå måste kritiskt 
granskas och dels att resultaten gäller intresserade och frivilligt 
deltagande lärare och forskare och att de deltar för att de själva 
tror på idén att forskningscirklar är en fruktbar arbetsform. Det 
framstår därför som tämligen orealistiskt att motsvarande resul-
tat skulle kunna tänkas uppstå om deltagande i forskningscirkeln 
vore påtvingat.  
 
 
3.2.6 Etiska överväganden 
Alla undersökningar innehåller någon typ av etiska problem, 
därför att människor inte kan lämnas ut på ett sådant sätt att de-
ras integritet hotas eller att de på något sätt lider skada av att bli 
föremål för att de studeras (se t ex Rydén (red.), 1990). Den nu 
genomförda undersökningen framstår som relativt oproblema-
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tisk vad gäller undersökningsetiska aspekter. Vad gäller den del 
där brevmetoden använts har de personer som skrivit dessa in-
formerats att de kan komma att citeras och då också haft möjlig-
het att ange vad det är som de inte vill att det skall återges12. 
Denna möjlighet har utnyttjats av endast en person. Vad gäller 
den del av studien som omfattar redan genomförda fallstudier 
kan deltagarna i forskningscirklarna visserligen identifieras i be-
tydelsen att de olika individernas deltagande skulle kunna avslö-
jas för den som önskar göra vissa efterforskningar. Då ingen 
deltagare finns namngiven är det ändå teoretiskt, men knappast 
praktiskt möjligt att knyta en enskild individ till ett bestämt utta-
lande. Därtill kommer att ämnesområdet är sådant att det knap-
past kan anses vara känsligt på ett personligt plan och dessutom 
är det vuxna och välutbildade individer. Det förefaller därför 
poänglöst att ens försöka koppla utsagor till en enskild person.  
 
 
Sammanfattning 
Jag har i det här kapitlet diskuterat den kvalitativa fallstudiens 
utgångspunkter och därvid diskuterat en del av de tolkningspro-
blem som är förknippat med att genomföra denna typ av studier. 
Därefter har undersökningens uppläggning och genomförande 
presenterats. 
 
När studiens syfte och den metodiska ansatsen presenterats är 
det hög tid att behandla studiens teoretiska utgångspunkter. 
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4. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Jag kommer i det följande teoriavsnittet att behandla frågan om 
att det för tjänsteproducerande organisationer är centralt att des-
sa kan lära av sina misstaga samt att personalen kontinuerligt 
kan utveckla sina kunskaper så att dessa svarar mot de uppgifter 
de har att utföra, dvs att de besitter relevant kompetens. Ut-
gångspunkten är således att forskningscirkeln kan ses som en 
arena för att möta en del av dessa problem. Jag kommer därvid 
att presentera ett preliminärt analysschema för att kunna analy-
sera de effekter som forskningscirkeln uppfattas ge upphov till.  
 
 
4.1 Organisationers behov av kompetent personal 
Många organisationer framstår som dåliga på att lära (se t ex 
Senge, 1995) i betydelsen att de har en bristande förmåga att 
upptäcka de långsiktiga effekterna av vidtagna åtgärder, men 
även att skapa förutsättningar för den enskilde individen till 
kontinuerligt lärande i vardagen. Det förhärskande tayloristiska 
sättet att organisera (se t ex Wallenberg, 1997) har försökt att 
hantera det senare problemet genom att avgränsa och precisera 
de anställdas uppgifter. Mitt resonemang kan här ses som till-
lämpligt på komplexa tjänsteproducerande organisationer, som t 
ex skolan utgör ett exempel på. Aktörer i en tjänsteproducerande 
organisation arbetar med specifika uppgifter, vilka de med tiden 
klarar allt bättre. De använder därvid vanligen singel loop lear-
ning (Argyris och Schön, 199513). Där begreppet singel loop 
learning står för att lära mer om det vi redan kan, eller ett läran-
de inom ramen för rådande kunskapsstrukturer, medan double-
loop learning är ett uttryck för en förmåga att tänka nytt, att för-
ändra rådande kunskapsstrukturer. Det talas numera i bland ock-
så om trippel-loop learning, vilket närmast får anses svarar mot 
frågan varför vi lär just det vi lär, vilket i ett allt mer komplext 
samhälle kan antas bli allt viktigare för en organisation att ta 
ställning till. I det här fallet antar jag att även skolan som orga-
nisation i hög utsträckning utmärks av singel-loop learning. 
 
Senge (1995) menar att personalen skapar en stark identitet ge-
nom sitt arbete. Personalen känner därmed trygghet i sitt arbete. 
Detta blir en del av deras identitet och varje förändring riskerar 
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därmed att hota den enskildes identitet. När personalen koncen-
trerar sig på sina egna uppgifter blir det också svårt att vara 
uppmärksam på hur deras egna handlingar samtidigt påverkar 
helheten. Det blir därför svårt att se ett samband mellan de egna 
handlingarna och de problem som de kan tänkas ge upphov till 
för organisationen totalt. Därmed finns alltid risken att “fienden 
finns utanför“ och vi kommer att intressera oss för denna “fien-
de“, i stället för att fråga oss om vi själva kan vara problemets 
orsak. En vanlig reaktion på att det finns problem är att öka ak-
tiviteten och på det sättet försöka lösa dessa eller att förebygga 
att inga nya problem uppstår. Att då försöka framstå som hand-
lingskraftig genom en ökad aktivitet mot den “yttre fienden“ är 
en vanlig reaktion som ofta leder till att man reagerar i stället för 
att agera. För att kunna agera, tycks Senge mena, gäller det att 
också göra klart för sig själv hur vi själva bidrar till att dessa 
problem skapas. Diskussioner i en organisation tycks ofta kret-
sar kring enskilda händelser. Därmed riskerar förklaringarna till 
problemens orsaker också att byggda på enskilda händelser. 
Även om dessa ibland självfallet kan ge underlag för relevanta 
förklaringar till de uppkomna problemen, hindrar detta ofta att 
se en serie av händelser som pågått under lång tid. 
 

“/.../ i dag ligger de huvudsakliga hoten mot våra 
organisationer och hela vårt samhälle inte i /.../ 
plötsliga händelser utan i långsamma och gradvisa 
förändringar.“ (Senge, 1995:32) 

 
Organisationer förefaller således ha en oförmåga att försvara sig 
mot långsamt framväxande hot. För att illustrera detta använder 
Senge bilden av grodan som inte förmår att upptäcka att tempe-
raturen hos det vatten i vilket den befinner sig gradvis ökar och 
därmed inte heller förmår att reagera i tid. Att det är en effektiv 
metod att lära genom erfarenheter framstår inte som något nytt. 
Senge ställer då frågan vad som händer när vi inte längre förmår 
se konsekvenserna av vårt handlande. För organisationer gäller 
att de också (eftersom de består av individer) lär genom erfaren-
heter, men att dess aktörer inte alltid får information om konse-
kvenserna av sina beslut och därmed inte heller förmår att lära 
av sina erfarenheter. 
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Skolan behöver därför, enligt min mening, organisera sin verk-
samhet så att lärarnas inhämtande av nya yrkeskunskaper kan 
underlättas så långt som möjligt. Det framstår samtidigt som 
nödvändigt att de ges utrymme för att genomföra detta, utan en 
alltför stark och ibland hämmande styrning. 
 

“Den effektivaste inlärningen äger rum när en män-
niska har en genuin känsla av ansvar för sina egna 
handlingar. Hjälplösheten, känslan av att vi inte kan 
påverka vår situation, undergräver stimulansen till 
inlärning på samma sätt som om vi tror att någon, 
någon annanstans, styr våra handlingar. Om vi där-
emot vet att vi har vårt öde i våra egna händer blir 
inlärning viktig för oss.“ (Senge 1995:258) 
 

Jag kommer i de följande avsnitten att lite mera precist ange 
mina utgångspunkter för att kunna analysera och tolka studiens 
resultat i relation till dess syfte. 
 
 
 
4.2 Ett preliminärt analysschema för att analysera 
forskningscirkelns upplevda effekter 
Det är en besvärlig uppgift att fånga in vad lärare kan, eller kan-
ske behöver kunna, dvs vad det är som utgör lärares yrkeskun-
skaper (se t ex Magnusson, 1998). Magnusson framhåller 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 inne-
bär att flertalet lärare har svårt att formulera och uttrycka vilken 
kunskap som bär upp deras yrke. Lärare själva har svårt att for-
mulera vad det är för typ av kunskap som de besitter, men att 
man samtidigt måste anta att de kunskaper de har är nödvändiga. 
Vilka aspekter kan i så fall göra att denna yrkeskunskap kan de-
finieras? Väl medveten om dessa svårigheter gör jag följande 
överväganden. Jag identifierar sex olika aspekter av lärares yr-
keskunskap, för att senare använda fem av dessa för att därige-
nom göra det möjligt att någorlunda systematiskt analysera och 
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tolka, om och på vilket sätt lärares yrkeskunskaper påverkas i 
dessa avseenden genom att de deltar i en forskningscirkel. Jag 
vill med detta inte påstå att jag därmed fångar in mer än en del 
av vad som kan antas utgöra de yrkeskunskaper som en lärare 
har eller kan tänkas behöva. De olika aspekterna är: a) verktyg 
för lärande, b) ämneskunskaper, c) lärprocesser, d) reflektion, e) 
handlingsrelevant kunskap samt f) tyst kunskap. Detta utgör 
grunden för att skapa ett preliminärt analysschema (se figur 4.1):  
 
Typ av kunskap 
som berörs 
 i forsknings- 
cirkeln 
 

Konsekvenser 
för: 
 
Den deltagande 
läraren 

 
 
 
Kollegor 

 
 
 
Skolans verk-
samhet 

1. Verktyg för 
lärande 

a) Ett vetenskap-
ligt förhållnings- 
och arbetssätt 

b) Krav på upp-
följning och ut-
värdering 

c) Möjligheter till 
ett utökat kvali-
tetsarbete 

2. Ämneskun-
skaper 

b) Ämneskun-
skaper 

b) Krav på ar-
betsplaner 

b) Möjligheter till 
bättre verksam-
hets- 
planering 

3. Lärprocesser c) Didaktiska 
frågeställningar 

c) Diskussioner 
om pedagogiska 
teorier och meto-
der 

c) Diskussioner om 
kunskapssyn 

4. Reflexion d) Tänkande 
kring den egna 
vardagen 

d) Pedagogiska 
samtal 

d) Möjligheter till 
double-loop lear-
ning 

5. Handlingsre-
levant kunskap 

e) Nytänkande 
och pedagogiskt 
utvecklingsarbete

e) Krav på peda-
gogiska utveck-
lingsprojekt 

e) Möjligheter att 
formulera gemen-
samma visioner 

6. (Tyst kunskap) (f) Intuitivt age-
rande) 

(f) (Yrkeskod) f) (Organisations-
kultur) 

 
 
Figur 4.1 Ett preliminärt analysschema för att analysera 
forskningscirkelns effekter med utgångspunkt från lärares 
upplevelser 
 
 
I det följande behandlas dessa aspekter av lärares yrkeskunskap 
som ingår i det preliminära analysschemat. Jag är medveten om 
att var och en av dessa till sin natur är så komplexa att de kunde 
förtjäna ett eget studium. Eftersom det är flera olika faktorer 
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som behandlas samtidigt är det självfallet inte möjligt att bli lika 
detaljerad som om bara en av dessa studerats. Om det t ex enbart 
hade varit så att deltagarnas förmåga att använda ett vetenskap-
ligt förhållningssätt hade fokuserats, skulle detta också ha inne-
burit att det varit möjligt att mera djupgående och detaljerat 
kartlägga t ex vilka datainsamlingsmetoder de har kännedom 
om, hur väl de känner respektive metods förtjänster och brister, 
hur de själva använder dessa metoder, osv. Trots dessa svårighe-
ter är det enligt min mening ett värde i att ändå välja den upp-
läggning som studien har, därför att de olika aspekter av lärares 
yrkeskunskap som finns med i det preliminära analysschemat 
samtliga kan antas påverkas av forskningscirkelarbetet. Det blir 
på detta sätt möjligt att belysa den komplexa process som det 
innebär att arbeta i en forskningscirkel i skolans värld. I stället 
för att studera enskilda faktorer hamnar undersökningen på "sy-
stemnivå", där det komplexa och sammansatta sätts före enskil-
da detaljer. Det gör också att osäkerheten i de resultat som 
framkommer i hög grad ökar. Jag ställer detta dock mot att det 
intressanta har företräde framför det triviala.  
 
Vad gäller den tysta kunskapen kommer jag i det här fallet inte 
försöka mig på att behandla denna aspekt. Den tysta kunskapen 
är av intresse, eftersom man kan anta att lärares yrkeskunskap 
till en viktig del är just tyst. Ett viktigt skäl till att jag väljer bort 
den tysta kunskapen är att även om de olika aspekter av kun-
skapsbegreppet som jag använder är komplexa och svårfångade 
är frågan om tyst kunskap än mera komplicerad, eftersom denna 
är svår att verbalisera och måste därför studeras på något annat 
sätt än genom att denna bara uttrycks genom tal eller skrift. Ett 
problem, som t ex Bourdieu framhåller (Järvinen, 1998), är att 
den praktiska kunskapen inte kan nås direkt av forskning därför 
att den som bemästrar denna inte nödvändigtvis behöver kunna 
objektivera denna och därmed göra denna tillgänglig för forska-
ren. Man kan också fråga sig hur praktisk kunskap förhåller sig 
till den teoretiska, är det t ex två typer av kunskap som delvis är 
åtskilda, men också delvis invävda i varandra. Är den praktiska 
kunskapen delvis omöjlig att uttrycka i ord och därmed omöjlig 
att förmedla genom ord, dvs utgör vad man kommit att benämna 
tyst kunskap (tacit knowledge, se t ex Söderstöm, 1990). Järvi-
nen (1998) diskuterar t ex hur Bourdieus reflexiva sociologi kan 
användas för att analysera förhållandet mellan praktisk och teo-
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retisk kunskap. För Bourdieu är praktisk kunskap den kunskap 
som handlar om vardagligt kunnande och perception. Den prak-
tiska kunskapen når vanligen inte det diskursiva planet och den 
är över tid relativt oförändrad, inlärd och kan sägas vara en tyst 
kunskap som ligger i aktörernas undermedvetna. En fråga av in-
tresse blir självfallet när lärares utveckling av lärares yrkeskun-
skaper står i fokus, i vad mån deras kunskap utgörs av praktisk 
kunskap och som inte utan stora problem kan objektiveras och 
därigenom göras synlig. Enligt Bourdieu föreligger ett avstånd 
mellan den praktiska kunskapen och forskarens rekonstruktion 
av denna. Uppmärksamheten måste därför riktas mot “objektive-
ringsinstrumenten“ i form av diagram, tabeller, figurer etc och 
hur dessa påverkar den verklighet som vi studerar. Bourdieu 
menar att i den subjektivistiska forskningstraditionen bortser 
man från att det finns ett avstånd mellan informaten och forska-
ren och därmed också mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
När det i stället gäller objektivismen bygger denna visserligen 
på ett brott med informantens förstahandskunskap och där fors-
karen själv tilldelar sig förmånen att bedöma kunskapens san-
ningslikhet (se t ex Johansson, 1986). Bourdieu intar, som jag 
tolkar det, en tredje ståndpunkt som handlar om en ökad upp-
märksamhet på översättningen av praktisk till teoretisk kunskap. 
Vilka möjligheter har då lärare som undersöker sin egen roll, 
med stöd och hjälp av en forskare, att kunna bilda teoretisk kun-
skap av sina praktiska kunskaper? Man kan fråga sig om de kan 
frigöra sig från sin egen praktiska kunskap eller om det de 
egentligen gör är att de huvudsakligen vidareutvecklar sin prak-
tiska kunskap. Även om så vore fallet framstår det naturligtvis 
som värdefullt på flera olika plan. I den mån de ändå lyckas med 
att omvandla sin praktiska kunskap till teoretisk kunskap får det-
ta i så fall ses som lyckosamt. 
 
Jag kommer i det följande att försöka diskutera de aspekter av 
lärares yrkeskunskaper som ingår i det preliminära analyssche-
mat. 
 
a) Verktyg för lärande 
En grundläggande förutsättning för lärande är att individer har 
verktyg, vilket i det här sammanhanget för ses som liktydigt 
med metoder och förhållningssätt som underlättar att systema-
tiskt samla data om den verklighet som vi befinner oss i, eller 
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kanske utgör detta rentav en nödvändig förutsättning för att 
lärande överhuvudtaget kan ske. En del av en bakomliggande 
kunskapssynen som existerar i en forskningscirkel är att kun-
skap måste “erövras“, och att learning by doing står för ett så-
dant förhållningssätt. Här är det viktigt att ha i minnet att delta-
garna redan besitter yrkeskunskaper på en avancerad nivå. Det 
är således i högre grad fråga om att gå vidare och att söka kun-
skap som inte, i vart fall inte så enkelt, låter sig förmedlas eller 
att det finns direkt tillgänglig. För att kunna genomföra detta 
måste deltagarna ha tillgång till ändamålsenliga metoder. Forsk-
ning som aktivitet innebär ett ständigt kunskapssökande och det 
framstår därför som fruktbart att använda de metoder och för-
hållningssätt som forskare använder, dvs det är i det här fallet 
fråga om att sätta forskarens verktyg i händerna på i det här fal-
let lärare för att de skall kunna använda dessa för att tillägna sig 
ny kunskap. Här har jag särskilt fäst mig vid att kunna använda 
olika typer av metoder för att samla in data om det pedagogiska 
utvecklingsarbete som lärare vanligen bedriver i forskningscir-
keln. Om forskningscirkeldeltagarna bättre kan hantera olika da-
tainsamlings-metoder antas möjligheterna att genomför gemen-
samma uppföljningar och utvärderingar att öka, vilket samtidigt 
innebär att kollegornas vardag också kommer att påverkas. På 
skolenhetsnivån bör detta också kunna avläsas som att förutsätt-
ningar t ex för att påverka verksamhetens kvalitet, bl a i form av 
en ökad medvetenhet om kvalitetsbrister. 
 
b) Ämneskunskaper 
Få torde ifrågasätta påståendet att en lärare för att kunna fullgöra 
sina uppgifter måste ha kunskaper i sitt ämne. Detta kan vid ett 
första påseende verka oproblematiskt. Frågan är dock hur myck-
et och vad det är lärare måste kunna i sitt ämne. I vart fall behö-
ver de i normalfallet mer kunskaper än sina elever, men hur 
mycket mer? Även “experter“ inom ett ämne kan eller känner 
inte till alla delar av sitt eget ämne, dels därför att detta som re-
gel redan omfattar en stor kunskapsmassa och dels genom att 
forskningen hela tiden producerar ny kunskap. Samtidigt före-
faller det rimligt att anta att ett vanligt mönster är att ju längre 
lärare undervisat i ett ämne ju mera behärskar de ämnets inne-
håll. Då en utbildad lärare har kunskaper i de ämnen vederbö-
rande undervisar i förefaller detta i normalfallet inte vara det 
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svåraste problemet att hantera i lärarrollen. Till detta kan läggas 
att en stor del av den fortbildning lärare får utgörs just av äm-
nesfördjupning. 
 
Resultatet av arbetet i forskningscirkeln antas på individnivå, 
genom den bearbetning av ett speciellt tema som vanligen sker 
ge effekter i form av att lärarnas ämnesteoretiska kunskaper på-
verkas. Detta förväntas leda till förbättrade möjligheter att sam-
verka med kollegor, t ex runt ett tema eller ett projekt eller att 
arbeta fram nya arbetsplaner. På skolenhetsnivå antas detta i nå-
gon mån ge upphov till förbättrade möjligheter att planera verk-
samheten. 
 
c) Lärprocesser 
Undervisning handlar på något sätt om att inta ett mer eller 
mindre medvetet förhållningssätt till lärprocesser. Hur lärare or-
ganiserar och genomför sin undervisning beror på en mängd oli-
ka faktorer, men det torde aldrig gå att komma i från att det all-
tid finns ett moment av hur lärare föreställer sig att det går till 
när elever lär. 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. Lära-
re måste också antas ha en föreställning om vilka skäl elever har 
för att lära, dvs är de motiverade att låta sig involveras i en lär-
process. Det framstår som rimligt att anta att lärare 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 som lärare faktiskt använder 
sig av i sitt vardagliga arbete med eleverna. Lärare i allmänhet 
kan antas ha en medvetenhet om att det existerar många olika al-
ternativa metoder för lärande och att detta samtidigt ger utrym-
me för diskussioner om olika pedagogiska metoders för- respek-
tive nackdelar. Ett konkret uttryck är därför i vilken utsträckning 
sådana diskussioner förekommer i samtal mellan kollegor i sko-
lan, i vilka former och med vilket innehåll. På skolenhetsnivån 
kan man i sin tur anta att det är möjligt att avläsa vilka kun-
skapssyn som dominerande aktörer har, i vilken mån denna syn 
delas av andra aktörer, hur stora skillnader som finns i kun-
skapssyn etc. 
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d) Reflexion 
En viktig aspekt är om arbetet i en forskningscirkel ger upphov 
till reflexioner hos deltagarna, 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 mening de ger upphov till, hos sig själva 
eller hos andra individer. Bengtsson (1996) anser t ex att reflex-
ionens 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 kom-
mer fram till i reflexionen blir ett preliminärt ställningstagande i 
orsak - verkan frågor, därför att vi måste ha något att utgå i från. 
Vårt fortsatta agerande går sedan ut på att fördjupa vår egen in-
sikt om hur verkligheten är beskaffad. Bengtsson (1996) fram-
håller att reflexioner har ett pedagogiskt värde i form av att lära-
ren: 
 
- får kunskap om sin egen yrkespraxis 
- får möjlighet att ta ställning till sin egen praxis 
- kan undervisa om sin egen undervisning 
 
Molander (1996) menar t ex att reflexionen är att tänka på vem 
man är och vad man gör för att därigenom få perspektiv på en si-
tuation och därigenom blir man inte helt upptagen av sitt eget 
handlande. Arbetet i en forskningscirkel förefaller kunna ge 
möjligheter för lärare att reflektera över sitt eget arbete, kanske 
också ett sätt att systematisera reflexioner som skulle kunna ske 
i många andra sammanhang, men där tiden inte alltid räcker till. 
Ett rimligt antagande är därför att arbetet i forskningscirklar le-
der till ett reflekterande förhållningssätt hos dess deltagare. Det-
ta förväntas t ex ta sig konkreta uttryck i form av att det förs fler 
pedagogiska samtal än tidigare, både i informella och formella 
sammanhang. På skolenhetsnivå antas att detta leder till ett re-
flekterande inte bara över vad man gör och resultatet av detta, 
utan också varför undervisningen är upplagd på ett visst sätt, dvs 
att det också sker en double-loop learning. 
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e) Handlingsrelevant kunskap 
Jag gör här en åtskillnad mellan begreppen kunskap och kompe-
tens. Kunskapsbegreppet är en förutsättning för att kunna defi-
niera kompetensbegreppet, därför att det senare uttrycker en re-
lation mellan en viss individs kunskaper och en uppgift som 
denne förväntas utföra. Kompetens uttrycker därmed en relation 
mellan en individs kunnande och en viss given handling. (Lund-
gren, 1999) En aspekt av forskningscirkelarbetet är om detta le-
der för deltagarna till en ökad förmåga att skapa handlingsrele-
vant kunskap för att kunna agera relevant i det lokala samman-
hanget. En logisk följd av detta blir att en förbättrad handlings-
relevant kunskap kan ses som en ökad förmåga att lösa problem 
och uppgifter givet att individens eller gruppens yrkeskompe-
tens i något avseende har förändrats. 
 
Växlingen mellan del och helhet kan ses som en viktig aspekt av 
kunskapsbildningen. Inte minst när kunskap skall omsättas i 
handling. Arbetsmoment måste relateras till ett större samman-
hang. (Molander, 1996) Hur hänger t ex de lärprocesser som 
sker i en undervisningsgrupp i hop med en förståelse av livet 
utanför skolan, eller hur kommer de kunskaper som då utvecklas 
att passa det framtida samhälle som eleven en dag skall möta. 
Denna hermeneutiska rörelse innebär att både del och helhet 
måste förstås samtidigt och inte var för sig. Detta ligger t ex som 
ett grundläggande antagande i den s k hermeneutiska cirkeln el-
ler den hermeneutiska spiralen, som i det ibland också benämns. 
Tanken är att en ökad kunskap om helheten leder till en ökad 
kunskap och delen, som i sin tur förstärker kunskapen om helhe-
ten, en process som saknar slut. Applicerat på den kunskaps-
bildning som sker i en forskningscirkel kan man säga att delta-
garna genom att bedriva ett eget utvecklings-
/undersökningsarbete fokuserar ett specifikt problem. Då dessa 
knappast kan existera utan att relateras till ett sammanhang, 
krävs det att det mer avgränsade arbetsmomentet, för att bli me-
ningsfullt, måste relateras till en kontext. En ökad grad av hand-
lingsrelevanta kunskaper, om t ex utvecklingsprocesser antas 
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leda till nytänkande, att pedagogiska utvecklingsprojekt startas, 
vilket i sin tur leder till att gemensamma visioner skulle kunna 
formuleras. 
 
 
Sammanfattning 
Jag har i det här kapitlet presenterat och diskuterat studiens teo-
retiska utgångspunkter från vilka studiens resultat sedan kom-
mer att tolkas. Min utgångspunkt är att många organisationer ha 
en dålig förmåga att upptäcka de långsiktiga effekterna av sitt 
handlande. Frågan blir då om forskningscirklar kan vara ett sätt 
för att organisationer, eller mera precist deras aktörer, på ett tyd-
ligare sätt skall upptäcka effekterna av sitt egen handlande, dvs 
uppnå en bättre förmåga att upptäcka och förstå orsaka - verkan 
relationer. För att kunna göra detta konstruerar jag ett prelimi-
närt analysschema (se figur 4.1) från vars utgångspunkt jag dis-
kuterar tänkbara effekter för deltagare, kollegor och verksamhet. 
 
När även den teoretiska referensramen har preciserats kommer i 
de följande avsnitten resultat av studien att presenteras. 
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5. FORSKNINGSCIRKLAR I SKOLAN - UPP-
LEVDA EFFEKTER 
Jag kommer i det följande kapitlet att presentera resultatet av 
den genomförda studien. Detta sker genom att det preliminära 
analysschema som konstruerades i teoriavsnittet används för att 
strukturera redovisningen. I kvalitativa studier är det emellertid, 
som jag ser det, en fördel att inte göra en alltför sträng åtskillnad 
mellan resultatredovisning och diskussion, vilket är brukligt i 
kvantitativa studier. Ett viktigt skäl till detta är att det i en kvali-
tativ studie är mindre lämpligt att renodla resultatredovisningen 
från tolkning och diskussion därför att då riskeras möjligheten 
att förstå innebörden av en företeelse i dess sammanhang. Det 
ligger därför, som jag ser det, en poäng att i direkt anslutning till 
aktörernas utsagor kommentera och diskutera innebörden av 
dessa. Jag vill här återkomma till det s k Thomasteoremet (se 
metodavsnittet) som säger att aktörernas tolkningar av situatio-
nen i hög grad styr deras agerande. Därmed blir lärarnas tolk-
ningar av vad som sker i forskningscirkeln viktiga för att förstå, 
t ex hur lärare uppfattar att de påverkas och vad detta kan antas 
betyda för deras kollegor och för skolans verksamhet i en mer 
generell mening. Resultatredovisningen börjar med att först re-
dovisas hur forskningscirkeln upplevs som arbetsform och de 
motiv och förväntningar lärare uppger sig ha för att delta. Sedan 
redovisas den påverkan som kan spåras på lärares yrkeskunska-
per med utgångspunkt från undersökningens empiriska material. 
Jag har försökt att följa det analysschema som sattes upp i teori-
avsnittet, men det skall samtidigt sägas att det i bland kan vara 
svårt att avgöra vilken typ av effekt som arbetet i forskningscir-
keln uppfattas ge upphov till. Mina inplaceringar och tolkningar 
kan ibland säkert diskuteras, samtidigt som man kan säga att det 
är viktigare att notera att effekter uppfattas uppstå, än exakt vil-
ken typ av effekter detta är. 
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5.1 Motiv och förväntningar hos lärare som deltar i 
forskningscirklar 
Vilka motiv och förväntningar kan lärare tänkas ha med att delta 
i en forskningscirkel? Vad utgår deras engagemang i från? Ty-
dén och Kåks (1995) menar att de som deltar i en forskningscir-
kel i första hand är sådana som drivs av en inre vilja att utveckla 
sig själva och som alltid kommer att vara intresserade av att ut-
bilda 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 menta-
la 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 ut-
gör ett exempel på. Arvidson (1997) noterar att motiven för att 
delta i en forskningscirkel kan variera. Enligt honom ser delta-
garna forskningscirkeln som ett sätt att bedriva utvecklingsarbe-
te överhuvudtaget och att de gärna tonar ner forskningsaspekten. 
De deltagare som kommer till tals i Arvidsons rapport är påfal-
lande positiva till vad deras arbete i forskningscirkeln ger dem. 
En av dessa säger t ex: 
 

“Ja, man får ju inspiration, man känner att man vill 
fortsätta och att man vill förändra sig, framför allt 
förändra arbetssättet. Sen är de ju inspirerande i de 
här cirklarna att sitta och prata med andra.“ (Lära-
re) (Arvidson, 1997:11) 

 
Nyström (1998) framför att motiven för att delta i forskningscir-
keln framför allt är att få nya impulser, men också en möjlighet 
att få pröva på nya arbetsmetoder. Förväntningar som uttrycks är 
t ex: 
 

“- Att få lära mig att utforma enkäter och formulera 
frågeställningar 
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- Att jag skulle få lära mig att läsa och värdera 
forskningsrapporter 
- /.../ en möjlighet att tränga djupare in i arbetet. En 
möjlighet att läsa ny litteratur, delvis på arbetstid.“ 
(Nyström 1998:15) 

 
Deltagarnas förväntningar i de två forskningscirklar som arbeta-
de med en matematikdidaktisk inriktning är inte särskilt fram-
trädande i de brev de skriver om sitt arbete. Emellertid finns i 
några av breven svar som kan tolkas som olika uttryck för vad 
man vill uppnå. Någon hoppas t ex att kunna påverka eleverna i 
form av attitydförändringar och att deras fantasi och kreativitet 
på matematiklektionerna ökar. 
 
 
5.2 Hur uppfattas forskningscirkeln som arbets-
form? 
Innan jag redovisar den påverkan som arbetet i forskningscir-
keln upplevs ge upphov till kommer jag kortfattat att något berö-
ra frågan om forskningscirkeln som arbetsform för att på det sät-
tet så att säga rama in resultatredovisningen. Arbetet i forsk-
ningscirkeln sker som regel informellt, med stor frihet för delta-
garna att utforma innehållet i samverkan med forskningscirkel-
ledaren. En lärare uttrycker detta på följande sätt: 
 

“Vårt arbete har mer bedrivits i en diskussions-
grupp än i en forskarcirkel. Eftersom vi på vår skola 
bara är fyra lågstadielärare har vi verkligen fått till-
fälle att diskutera matematik och matematikunder-
visning.“ (Lärare, O1)  
 

Den begränsade grupp som en forskningscirkel utgör innebär att 
alla får möjlighet att aktivt bidra i ett pedagogiskt samtal. Detta 
ger samtidigt en annan infallsvinkel på forskningscirkeln, näm-
ligen en socialpsykologisk. Man kan i det sammanhanget ställa 
frågor runt vad det är som sker i gruppen, om samspelet mellan 
forskningscirkelledaren och deltagarna och mellan deltagarna. 
Det gäller då självfallet inte bara de kunskapspåverkande effek-
terna, utan i lika hög grad faktorer som gemenskap, arbetskli-
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mat, samarbete, konflikter etc, dvs faktorer som i hög grad rör 
samspelsmönster. 
 

“En liten grupp gör det lätt för alla att framföra 
sina synpunkter och komma med sina idéer. Vi har 
haft mycket givande diskussioner som har lett direkt 
till klassrummet och arbetet med barnen.“ (Lärare, 
O1) 

 
Studien visar att det är viktig att ge både relevant och omfattan-
de information till lärare för att de skall kunna bilda sig en upp-
fattning om vad ett forskningscirkelarbete innebär. I några fall 
har även de som deltagit i en forskningscirkel upplevt att de inte 
fått tillräckligt med information innan verksamheten startade. En 
deltagare uttrycker t ex problematiken på följande sätt: “Det var 
väldigt svårt i början, förstod ej vad forskarcirkel var. Det tog 
lång tid innan vi riktigt kom i gång.“ (Lärare, L8). En annan är 
inne på liknande tankegångar: 
 

“Det kändes besvärligt att starta eftersom jag inte 
fått upplysningar som vad cirkeln innebar. Trodde 
att det var en diskussionscirkel att grupperna träffa-
des och pratade om våra besvärligheter i skolarbe-
tet.“ (Lärare, L9) 

 
En lärare som också upplevde att denne inte visste vad det inne-
bar att arbeta i en forskningscirkel säger dock att:  

 
“Nu när vi kommit en bra bit på väg så kan jag säga 
att formen att göra detta i cirkel känns bra. Innehål-
let fick vi ju till stor del välja själv och därför blev 
man motiverad. Här fick man möjlighet att välja nå-
got utifrån vår egen ‘vardag’.“ (Lärare, L1) 

 
Kanske kan detta tolkas som att just uppstarten av en forsk-
ningscirkel är besvärlig, men att arbetet vanligen upplevs moti-
verande om man kan komma i gång med att formulera ett pro-
blem eller en uppgift som man vill arbeta vidare med. Inte minst 
därför att deltagarna själva kan välja vad de vill arbeta med. Det 
framgår att när lärare inte har fått tillräckligt med information, 
vilket hänt i några fall, behöver de tid på sig för att komma in i 
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arbetet, men det förefaller trots allt vara så att även när informa-
tionen om vad det innebär att forskningscirkeldeltagare varit 
bristfällig stannar deltagarna kvar och kan även uppleva verk-
samheten som meningsfull och givande. För det mesta är arbetet 
i en forskningscirkel ett uppskattat sätt att arbeta på. “Jag tycker 
att det har varit ett intressant och utvecklande projekt.“ (Lärare, 
O3). Det upplevs också som, att de mål som sattes upp för det 
mesta har varit på en realistisk nivå. “Jag tycker att målen vi 
ställde har omsatts i arbete tillsammans med barnen. Vi har alla 
utvecklats och fått erfarenheter och insikter.“ (Lärare, O3). Det-
ta kan samtidigt tolkas som att det finns en god medvetenhet om 
att de tidsmässiga resurserna är begränsade, vilket samtidigt är 
ett av de svåraste problemen att hantera i en forskningscirkel. 
(se sid. 52-54) 
 
Ett vanligt arbetssätt är att deltagarna startar upp olika typer av 
pedagogiska utvecklingsarbeten. 
 

“Jag tycker att det var en lagom blandning av före-
läsningar, inläsning av viss litteratur, diskussioner, 
praktiskt arbete i klassrummet, redovisning och ut-
värderingar.“ (Lärare, O4) 

 
Arbetsformen som sådan förefaller vara uppskattad. Den stora 
fördelen upplevs av lärarna vara att de just kan utgå från sina 
egna behov, vilka de själva, om än ibland efter viss möda formu-
lerar, trots att tiden aldrig tycks räcka till. 
 

“Forskningscirkel är ett mycket bra sätt att fortbilda 
sig på. Man kan då få en utbildning som är direkt 
riktad till sin egen verksamhet och behov! Tidsmäs-
sigt kan det bli något arbetsamt, då man samtidigt 
ska läsa in litteratur och fundera kring detta och ar-
beta som vanligt. Men eftersom ämnet är direkt 
kopplat till det som vi behöver, så blir man mycket 
motiverad.“ (Lärare, BU2) 

 
Genom att många tar upp att de själva får bestämma läggs också 
ansvaret för framgångar och misslyckanden tydligt på var och en 
av deltagarna i forskningscirkeln. “Innehållet har vi ju själva 
bestämt, och det borde innebära att alla är nöjda.“ (Lärare, 
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O8). Arbetet i forskningscirkeln uppdagar även skillnader i tan-
kesätt och arbetsmetoder. 
 

“Jag tror att arbetslagens kompetens över lag har 
ökat, /…/, även om de unga nyutbildade lärarna re-
dan arbetar efter de idéer som implementerades ge-
nom cirkeln.“ (Lärare, O8) 

 
En fördel, som det framstår, med att arbeta i forskningscirkel-
formen är att arbetet ofta utvecklar sig till ett pedagogiskt ut-
vecklingsarbete i vardagen. Arbetsformen tycks gynna en sådan 
inriktning. 
 

“Av alla utbildningar och kurser jag gått, är denna 
form den som givit mest, eftersom den varit fullstän-
digt förankrad i vår vardag. Alla problemställningar 
och alla diskussioner har utgått från de elever vi ar-
betar med här och nu.“ (Lärare, BU1) 

 
Av citatet ovan framgår att learning by doing perspektivet spelar 
en viktig roll. Det är den konkreta verkligheten, dvs de problem 
man möter i vardagen som skapar motivation för att söka svar 
som gör att de problem man har att hantera kan lösas på ett bätt-
re sätt än vad som skett tidigare. Att vara deltagare i en forsk-
ningscirkel förefaller mera upplevas som en form av fortbild-
ning än att man “forskar“ i sin egen vardag. “Forska“ kanske för 
många låter alltför pretentiöst och är något som bara är förbehål-
let utbildade forskare. Min uppfattning på den punkten är emel-
lertid att det är viktigt att veta vilka svårigheter som är förknip-
pade med att försöka att utforska verkligheten och ett sätt att 
lära sig detta är att själv försöka producera ny, eller i vart fall sin 
egen, kunskap. Rimligen kan detta leda till att respekten för kun-
skap växer, samtidigt som det kritiska förhållningssättet till 
forskningens resultat ökar. Även om de kritiska kommentarerna 
från lärarna är fåtaliga så finns de. En lärare uppfattar t ex arbe-
tet i forskningscirkeln som att det ger extraarbete, är uttröttande 
och bortkastad tid. 
 

“Ma-projektets innehåll har inte känts speciellt nytt, 
utan mest upprepning av vad som har sagts på lä-
rarutbildningen. Jag har därför saknat den riktiga 
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glöden inför detta “extraarbete“. Det vid pratar om 
på träffarna: ‘att det skall vi göra’, det gör jag re-
dan i min matteundervisning, ‘och så skall vi tänka’, 
det sättet tänker jag redan på. Det enda riktigt posi-
tiva i projektet, var att få lite idéer på uppgifter, som 
YY (anm. min anonymisering) presenterade under en 
föreläsningsdag. Mycket av den resterande tiden har 
varit uttröttande och bortkastad för min del, men 
den har säkert varit bra för de flesta andra.“ (Lära-
re, O7) 

 
En långt dragen tolkning av detta är att undervisningen redan 
kan upplevas fungerar så bra att den inte behöver förbättras och 
att deltagarna inte har något att lära av varandra. Här kan det se-
dan tänkas vara så att de sociala mönster som finns etablerade 
lägger hinder i vägen för att lära av varandra. Vad har t ex en 
nyutexaminerad lärare att ge till en erfaren lärare? Att uppfatt-
ningarna är delade framgår emellertid av följande citat: 
 

“Jag tycker att arbetsformen (forskningscirkel) är 
bra. Det känns inte lika anspråksfullt och betungan-
de som att gå en högskolekurs med mycket litteratur 
att läsa och krav på examination.“ (Lärare, O8) 

 
Detta citat uttrycker samtidigt vad en klar majoritet av deltagar-
na ger uttryck för. De informella arbetsformerna ger utrymme 
för olika ambitionsnivåer. Ambitionsnivån kan i sig vara ett pro-
blem, eftersom en alltför hög nivå kan förmodas ge upphov till 
en spänning mellan vad man skulle vilja åstadkomma och vad 
som faktiskt är möjligt att klara av. 
 

“Jag tycker att det har varit intressant, men jag är 
missnöjd med att jag själv på grund av bristande tid 
och ork inte har varit tillräckligt aktiv i min roll som 
cirkeldeltagare.“ (Lärare, O8) 

 
Flera lärare framhåller att forskningscirkeln som arbetsform har 
varit positivt. “Har lärt oss ett nytt sätt att tänka och arbeta som 
kommer att vara till nytta för framtiden. Tack för denna chans 
till personlig utveckling!“ (Lärare, L7). En annan uttrycker det 
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på följande sätt: “Ett bra sätt till utveckling/kompetens. (Lärare, 
L8). Följande är exempel på ytterligare en reaktion: 
 

“Mina allra första spontana tankar nu när arbetet 
snart är slut är: Herregud vad detta är intressant! 
Det leder till så otroligt många pedagogiska diskus-
sioner i vår arbetsgrupp“ (Lärare, L1) 

 
Den genomförda beskrivningen av forskningscirkeln som ar-
betsform antyder något om de förutsättningar som forsknings-
cirkeln erbjuder. 
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5.3 Hur uppfattar lärare att deras kunskaper på-
verkas av att de deltar i en forskningscirkel? 
I de följande avsnitten redovisas och diskuteras frågan om arbe-
tet i en forskningscirkel uppfattas påverka lärares kunskaper i de 
avseenden som presenterats i teoriavsnittet, inom ramen för de 
olika kunskapsaspekter som presenterats i det preliminära ana-
lysschemat. Jag kommer inledningsvis att behandla frågan om 
ett deltagande i en forskningscirkel leder till att lärare upplever 
att de får verktyg för att kunna använda ett vetenskapligt för-
hållningssätt för att de skall kunna se effekterna av den under-
visning som de organiserar och leder. Det måste betraktas som 
en angelägen uppgift, eftersom skolans styrdokument säger att 
skolan skall vara mål- och resultatstyrd (Lpo 94). Därefter går 
jag över till om lärarnas ämneskunskaper påverkas, för att sedan 
redovisa om de uppfattar att deras inställning till att didaktiska 
frågeställningar och om olika inlärningsmetoder påverkas. Slut-
ligen redovisas i vad mån arbetet får några konsekvenser för hur 
lärare tänker kring den egna vardagen, om det uppstår nya in-
fallsvinklar på det pedagogiska arbetet och om detta resulterar i 
att dessa idéer prövas i det vardagliga arbetet på ett sätt som det 
annars inte skulle ha gjort. 
 
 
5.3.1 Ger forskningscirkeln lärare verktyg för att studera 
sin egen vardag? 
En central aspekt av forskningscirkelns verksamhet är att delta-
garna skall kunna skaffa sig verktyg för att arbeta med ett un-
dersökande arbetssätt. Det finns flera skäl till detta. Ett är att ef-
fekterna av vardagens undervisning eller det pedagogiska ut-
vecklingsarbete som bedrivs skall kunna studeras av de inblan-
dade själva för att på det sättet ge en tydlig återkoppling. Denna 
återkoppling är, enligt min mening, väsentlig för att lärare skall 
kunna utvecklas i sin yrkesroll. Det är inte bara en fråga om att 
studera en enskild isolerad företeelse, utan fast mer om att kon-
tinuerligt kunna göra uppföljningar, utvärderingar och reflexio-
ner av de egna arbetet. Ett annat skäl kan vara att även eleverna i 
vissa avseenden arbetar med ett undersökande arbetssätt och då 
är kunskaper och hur data kan samlas in av värde för den enskil-
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de läraren som skall handleda detta insamlingsarbete14. Tydén 
och Kåks (1995) studie ger t ex 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 
i sin rapport att forskningscirklarna tycks kunna ge deltagarna 
“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“. En lärare säger t ex: “Jag har fått ett in-
strument att arbeta med. Min motivation för arbetet har också 
höjts“ (Lärare) (Nyström 1998:18). Flera uppger också att de 
som ett resultat av detta känner en ökad säkerhet i jobbet. Detta 
är i sin tur en viktig förutsättning för att kunna utveckla sig själv 
och den verksamhet som man är en del av. 
 
En annan aspekt för att bedöma vad som sker i en forskningscir-
kel är naturligtvis i vilken utsträckning som deltagarna upparbe-
tar en förtrogenhet med att tillämpa ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt när de försöker att ta reda på vilka effekter deras peda-
gogiska utvecklingsarbete eller andra typer av åtgärder leder 
fram till, eller när de undersöker företeelser som de av något 
skäl anser vara av intresse. Nyström (1998) redovisar t ex i sin 
rapport att det hos forskningscirkelledarna finns en viss osäker-
het om hur mycket av metodologiska och övergripande veten-
skapsteoretiska frågeställningar som är möjliga att behandla. 
Forskningscirkelledarna har i det fallet försökt leda in diskus-
sionerna på detta, men funnit att deltagarna främst varit intresse-
rade av att diskutera sina egna arbeten utifrån ett betydligt mera 
praktiskt och konkret perspektiv. Detta kan tolkas som att det är 
en besvärlig process att närma sig ett vetenskapligt tänkande och 
att detta tar lång till att tillägna sig ett forskande förhållningssätt. 
En viktig orsak till detta är naturligtvis att det är en ytterst kom-
plicerad process att forska, även om det sker på en relativt an-
språkslös nivå. I de bägge forskningscirklar som hade en fokuse-
ring på matematik framhåller flera att de varit inriktade på pro-
blemlösning. Lärarna har sedan försökt att ta reda på uppnådda 
effekter genom att intervjua eleverna. Detta framstår emellertid 
som en ganska svårframkomlig väg, t ex beroende på att det 
finns skäl att anta att eleverna inte på ett medvetet sätt kan be-
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skriva sina matematikkunskaper och än mindre upptäcka even-
tuella förändringar därvidlag. En lärare uttrycker t ex följande: 
 

“Jag startade upp den 8/9 1998 med intervjuer. Jag 
valde ut tre elever slumpvis. I efterhand ser jag att 
intervjuerna inte gav så mycket. Jag såg att förkun-
skaperna var olika men det blev mindre viktigt.“ 
(Lärare, O3) 

 
Den här läraren uppfattar att intervjuerna i det här fallet inte ger 
särskilt mycket information. Detta leder samtidigt över tanken 
på hur elevers kunskaper i matematik kan komma till uttryck så 
att det blir möjligt att förstå hur de tänker, utöver att eleven får 
rätt eller fel på räkneuppgifter. Problemet kanske kan formuleras 
som, hur förstår eleven sin egen verklighet med hjälp av mate-
matiken? (Här blir det uppenbart att det finns avsevärda under-
sökningsmetodiska problem när man vill försöka besvara en så-
dan fråga). Den citerade läraren gör vidare reflexionen, som jag 
tolkar det, att förkunskaperna inte är av avgörande betydelse för 
hur undervisningen kan organiseras. Man kan därvid undra vad 
detta får för praktiska konsekvenser när undervisningen genom-
förs. Frågan kanske i det fallet kunde formuleras som, var tar 
undervisningen sin utgångspunkt, i en inbyggd ämneslogik eller 
i elevens motivation (om nu dessa automatiskt skulle utesluta 
varandra, vilket de naturligtvis inte behöver göra)? Även om det 
kan ses som ett vara en randanmärkning, skulle jag också något 
vilja kommentera att det i det ovan anförda citatet sägs att de 
elever som intervjuades väljs slumpmässigt. Man kan undra var-
för en lärare i matematik väljer tre just elever slumpmässigt, när 
det framstår som dessa inte kan representera någon annan än sig 
själv. Jag vill se detta som ett exempel på att det finns en ut-
bredd föreställning om att undersökningar skall vara representa-
tiva och att resultaten skall kunna generaliseras. Kanske skulle 
det vara mera ändamålsenligt att välja med utgångspunkt från 
andra kriterier? Ett sätt hade kunnat vara, med hjälp av den goda 
förförståelse som man kan anta föreligger i det här fallet, att t ex 
välja elever med för sin ålder goda respektive dåliga kunskaper 
och förståelse av matematiskt tänkande, eller elever som ofta 
kommer fram till rätt svar, utan att läraren begriper hur de bär 
sig åt, eller verbalt begåvade elever, eller något annat medvetet 
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sätt? Detta antyder samtidigt att det tycks finnas ett behov av att 
utveckla metoder för att på ett bättre sätt förstå hur elever tänker 
runt, som i det här fallet, matematik och hur detta tänkande ut-
vecklas som en följd av att undervisningen arrangeras på ett 
visst sätt. Verksamheten i dessa bägge forskningscirklar fram-
står trots allt som betydligt mera aktionsinriktad än undersökan-
de. En förklaring till detta kan vara att två terminer, som verk-
samheten pågått, ofta framstår som alltför kort tid för att hinna 
formulera idéer till ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete, 
som både skall hinna planeras och genomföras. Flera lärare be-
tonar vikten av att komma i kontakt med nya forskningsrön, men 
betonar kanske än mer sina egna forskande insatser. (Här kan 
det t ex noteras att Hörberg Robertsson (1997) fann att lärare i 
liten utsträckning använder sig av forskningsresultat i sitt var-
dagsarbete). 
 

“Det är naturligtvis av allra största vikt att alla lä-
rare kommer i kontakt med nya tankar och idéer 
samt senaste forskningsrön. Egentligen borde detta 
vara en självklarhet. Att på detta sätt i en forsk-
ningscirkel och under lång tid sätta fokus på ett 
ämne och ny forskning i detta ämne, är mycket vär-
defullt. Man tvingas ta ställning, man tvingas till in-
sikt om var i sin egen utveckling man befinner sig 
(viktigt inte minst när det gäller hur man förhåller 
sig till elever i matematiksvårigheter) och man kan 
uppnå konsensus när det gäller mål och arbetssätt - 
något som är till gagn för eleverna. På så sätt får 
forskningscirkeln styrande effekter på verksamhe-
ten.“ (Lärare, O8) 

 
Det tycks vara så att deltagarna i en forskningscirkel får möjlig-
het att pröva på någon eller några av de datainsamlingsmetoder 
som forskare använder. Problemet är att de som regel inte hinner 
mer än just prova. På det sättet hinner de inte heller utveckla nå-
gon förtrogenhet med vilka för- och nackdelar olika datainsam-
lingsmetoder har. Samtidigt har deltagarna ändå fått en viss in-
sikt hur man kan arbeta med att försöka att fånga upp resultatet 
av det arbete som bedrivs, bortom det som traditionella prov ger 
svar på och de responser från eleverna som man i vardagen för-
söker att tolka.  
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Ett sätt att träna sin förmåga till kritiskt tänkande är att kontinu-
erligt lägga fram sina rapporter, i dess olika faser, för att be-
handlas i seminarieform. Därigenom kommer deltagarnas rap-
porter att utsättas för andras bedömning, kommentarer och kri-
tik. Detta kan ses som ett försök att göra deltagarna förtrogna 
med den seminariekultur som existerar i den akademiska värl-
den. Syftet kan tolkas som att inte bara vara att uppöva den kri-
tiska förmågan, utan även att ge vissa förberedelser för den som 
vill fortsätta sina akademiska studier. Många av de intervjuade i 
Nyström (1998) rapport uppger att de mycket väl kan tänka sig 
att fortsätta studera i någon form, dvs forskningscirkeln förefal-
ler ha fungerat studiemotiverande på ett generellt plan. Det upp-
levs av flera av deltagarna som berikande när man själva fått 
möjlighet att diskutera varandras arbeten, vilket kan tolkas som 
att det finns en positiv inställning till seminarieformen som så-
dan. 
 

“Alla har fått sagt sitt och vi har fått kommentera 
varandras arbeten och man har fått förklara sig. Det 
har varit jättebra. Man får lite funderingar. Själv 
tänker man ju på ett visst sätt men det är inte säkert 
att man har vidarebefordrat det på det sättet. Det 
var jättebra att man fick komma med sina frågor och 
de andra kom med undringar också.“ (Lärare) (Ny-
ström 1998:16) 

 
Nyström redovisar således att deltagarna har under träffarna re-
dogjort för hur långt de kommit i sitt arbete och haft möjlighet 
att diskutera problem under arbetets gång. Ingen av deltagarna 
har t ex uppgivit att det varit svårt att ta emot synpunkter på sitt 
arbete. “Vi har vågat kommentera varandras arbeten. Det känns 
som att vi har vågat vara öppna och ärliga allihopa“. (Deltaga-
re) (Nyström 1998:16). En slutsats kan därför sägas vara att del-
tagarna har fått en viss förtrogenhet med att använda seminarie-
formen som ett hjälpmedel för att utveckla ett kritiskt tänkande. 
 
Det är naturligtvis av värde att deltagarna i en forskningscirkel 
tränar sin förmåga att kritisk granska olika företeelser. En sådan 
aspekt är varför viss forskning kommer till stånd och att annan 
inte gör det. I några forskningscirklar har man prövat att arbeta 
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runt temat “forskning och praktik i samverkan“ parallellt med 
den “ordinarie“ verksamheten. Tanken har där varit att ta upp 
frågor om vem som initierar forskning, vilka bakomliggande 
syften som kan finnas, vem kan använda resultaten etc. Lärarna 
uppger också i några fall att de har fått kunskap om hur man 
skiljer på olika typer av forskning, redovisning av forskningsre-
sultat samt att vara uppmärksamma på vem som beställt forsk-
ningen.  
 

“Vi har gått igenom hur andra undersökningar är 
upplagda, och hur vi själva ska göra med bakgrund 
och syfte och så. Man har blivit mer kritisk mot 
andras forskning.“ (Lärarna) (Nyström 1998:16) 

 
Detta skulle kunna ses som att deltagarna i vart fall får tillfälle 
att i någon mån möta frågor om i vilka sammanhang och under 
vilka villkor som forskare verkar och om och när forskningsin-
satser kan anses vara av betydelse. 
 
Därmed kommer jag att gå över till att redovisa och diskutera 
om verksamheten i forskningscirkeln uppfattas ha några konse-
kvenser för lärares ämneskunskaper. 
 
 
5.3.2 Påverkas lärares ämneskunskaper i en forskningscir-
kel? 
Det är relativt få som direkt tar upp om vilka nya ämneskunska-
per som deras deltagande i forskningscirkeln ger dem. Det är 
ändå rimligt att anta att det ämne/tema som deltagarna väljer att 
bearbeta också bör innebära att deras kunskaper i det avseendet 
ökar. Detta kommer i några fall till uttryck. En deltagare säger t 
ex att: 
 

“Nya tankar och idéer har uppkommit hela tiden, 
genom litteraturläsning och diskussioner. För min 
personliga del så har det här matteprojektet gett mig 
ett helt nytt sätt att tanka och arbeta.“ (Lärare, 
BU2) 
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Bakom en sådan utsaga kan man ana sig till att vederbörande 
har fått nya insikter, att personen i fråga har fått nya tankar och 
idéer om hur olika elever tänker när de arbetar med räkneuppgif-
ter. Därigenom bör det bli lättare att hjälpa elever att förstå hur 
de kan kunna lösa matematiska problem och hur denna kunskap 
kan komma till användning i vardagliga situationer som eleven 
möter. Det uttrycks av en forskningscirkeldeltagare på följande 
sätt: 
 

“När jag hade lärt känna eleverna och hittat varje 
barns nivå inom matematiken kunde jag börja om-
sätta en del av idéerna i praktiken.“ (Lärare, BU4) 

 
En lärare ger sitt uttryck för att ämneskunskapen påverkas. 
 

“Intresset och kompetensen inom matematiken har 
ökat hela tiden, när vi t ex behövt göra eget arbets-
material till eleverna har vi ofta fått idéer av var-
andra. Matematiken i båda klasserna har blivit hela 
arbetslagets intresse och ansvar?“ (Lärare, BU4) 
 

Ett mer generellt uttryck för att deltagarna i forskningscirklarna 
införskaffar nya ämneskunskaper ger följande utsaga en bild av: 
“Jag har fått tid (tryck) att läsa litteratur som man vanligtvis 
inte tar mig tid att läsa! /.../“ (Lärare, L9). Även om det inte 
framgår på vilket sätt detta påverkat den här individen är de rim-
ligt att anta att läsningen i sig ändå inte går helt spårlöst förbi, 
utan att nya tankar väcks. 
 
En ‘spin-off’ effekt, som visserligen inte direkt rör ämneskun-
skaperna, men som ändå kan vara värt att notera, är enligt Ny-
ströms (1998) rapport att flera deltagare uppger att de lärt sig att 
använda datorn som ett arbetsredskap genom att de skriver sina 
rapporter på dator. En annan effekt är att de som har tillgång till 
datorkommunikation också har lärt sig att använda e-mail. En av 
deltagarna uppger att hon länge tänkt gå någon kurs för att lära 
sig nyttja datorn, men upplever nu att hon fick denna kunskap 
“på köpet“, utan att behöva avsätta speciell tid för detta. Ny-
ström anser att orsakerna till att arbetet i forskningscirklarna 
upplevts så positivt är på att lärarna anser sig ha nytta av de re-
sultat de kommer fram till. Hon menar att det är viktigt för lä-
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rarna i forskningscirkeln att få tillgång till användbara redskap 
för att söka den information de för tillfället anser sig behöva, 
men för att cirkelarbetet skall kunna leda till förändrad verk-
samhet måste hela arbetslag delta i arbetet. 
 
Lärares ämneskunskaper är naturligtvis i sin tur nära förbundet 
med didaktiska ställningstaganden och val av inlärningsmetoder. 
 
 
5.3.3 Didaktiska frågeställningar 
Det är centralt för varje lärare att ha kunskaper om hur lärpro-
cesser sker. Utan sådana kunskaper förefaller det omöjligt att 
kunna fungera i en handledande lärarroll, vilket betonas allt mer 
i den pedagogiska debatt som i dag förs. I stället kommer kun-
skaperna att förmedlas, utan att läraren vet om eleven tillgodo-
gör sig dessa. Det finns en del brevsvar som indikerar att en del 
uppmärksamhet har ägnats åt frågeställningar som rör lärproces-
sen som sådan. Det har gällt hur eleverna tänker, som t ex att de 
tillåts utveckla ett kreativt och fritt tänkande. “Barnen har också 
tillverkat ma-spel. De var väldigt fria och kreativa. Jag upptäck-
te elever i år 1-2 som hade avancerade och annorlunda tanka“ 
(Lärare, O3). Det verkar som om de didaktiska aspekterna kom-
mit i förgrunden när forskningscirkeln har deltagare som repre-
senterar ett ämne, t ex matematik. Arbete synes ha gett upphov 
till en hel del elaborerande med olika sätt att stödja eleverna i 
deras lärande. Att undervisa i matematik framstår vanligen som 
att detta ofta sker individualiserat, dvs eleverna räknar uppgifter 
i sin egen takt och läraren försöker hjälpa eleverna på den nivå 
de befinner sig. I dag förefaller det vara så att allt fler föresprå-
kar att matematik är ett ämne där det ur lärandesynpunkt är vik-
tig att uppgifterna blir föremål för samtal och diskussioner. Själ-
va “vridandet och vändandet“ på problemet gör att eleverna 
bättre förstår dess innebörd. En sådan uppläggning har också 
prövats. 
 

“Vi har också vid några tillfällen arbetat med 
gruppuppgifter. De har gemensamt fått ett problem 
(sex st/grupp) där var och en suttit inne med en 
nyckel.“ (Lärare, O3) 
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Det är emellertid svårt att ha någon entydig uppfattning om vil-
ka inlärningseffekter på eleverna som detta ger upphov till. Sna-
rast är det att betrakta som en tämligen typisk forskningsuppgift 
som växer fram, som ett resultat av arbetet i forskningscirkeln. 
Deltagarna skulle som ett exempel kunna bestämma sig för att 
fördjupa sig i en sådan problematik. 
 
Ett viktigt moment i de två forskningscirklar som arbetar med 
matematik har varit att förlägga en del av undervisningen utom-
hus för att ta hjälp av de möjligheter som detta erbjuder för att 
skapa en konkret och motiverande undervisningssituation. 
 

“Under våra träffar växte ett behov fram att göra 
‘ute ma’. Vi hjälptes åt att göra en bana på skolgår-
den med nivågrupperade uppgifter kring enhetsbe-
grepp“ (Lärare, O3). 

 
Forskningscirkeln förefaller ha en relativt stor genomslagskraft 
på deltagarnas sätt att se på ämnesdidaktiska frågeställningar. 
Flera av deltagarna lyfter t ex fram att: “Problemlösning har va-
rit den största delen av kursen“ (Lärare, O1). Bakom ett sådant 
uttalande kan man i vart fall ana sig till ett didaktiskt ställnings-
tagande. En lärare menar t ex att detta har bidragit till att ge 
mera variation i undervisningen. Sett från ett didaktiskt perspek-
tiv kan detta tolkas som att hur-frågan ofta har hamnat i fokus. 
 

“Jag har framförallt fått in mer problemlösning i 
undervisningen och på det viset fått mer variation i 
matematikundervisningen. Numera ser jag mer möj-
ligheter med matematikundervisningen och det 
känns roligare att undervisa i ämnet. Jag har även 
märkt på eleverna att de har mycket mera tålamod 
nu när de ställs inför ett problem och att de är mer 
villiga att försöka lösa problem på egen hand.“ (Lä-
rare, O2) 

 
Den didaktiska dimensionen får konkreta uttryck i form av att 
undervisningens uppläggning uppges påverkas, vilket upplevs 
som att matematikundervisningen blir mer stimulerande både för 
elever och lärare. Detta säger naturligtvis inget om undervis-
ningen blir bättre, eller om eleverna rent faktiskt får bättre kun-
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skaper i matematik. Samtidigt kan man hävda att om undervis-
ningen upplevs som roligare, kommer troligen både lärarnas och 
elevernas motivation att öka och att detta kan tänkas påverka re-
sultatet av inlärningsprocessen. En effekt som kan spåras i flera 
fall är att undervisningen och genomförs på andra sätt än tidiga-
re, inte minst genom att läromedlen får en mindre styrande in-
verkan. I princip står här två olika synsätt mot varandra och där 
jag förmodar att den ståndpunkt man själv intar hänger samman 
med den kunskapssyn man själv företräder. Enligt min uppfatt-
ning är skolan uppbyggd från ett top-down perspektiv, genom 
läroplaner, lokala styrdokument av olika slag, där även läromed-
len ingår. Schlechty (1990) menar t ex att i det postindustriella 
samhället finns det ett behov av nya egenskaper och färdigheter 
hos individerna. Detta förutsätter samtidigt att det finns skol-
strukturer som understödjer detta. Eleverna behöver i högre grad 
än i dag en anpassningsförmåga, ansvarskännande, flexibelt, 
samarbetsförmåga och de måste lära sig den nya informations-
teknologin. Detta fokuserar arbetsformen lika mycket som inne-
hållet. Då det inte är möjligt att i detalj precisera vad eleverna 
bör kunna och då elever har olika förutsättningar att tillägna 
kunskaper råder genom den existerande mål- och reultatstyr-
ningen en tämligen stor frihet att utforma den undervisning som 
eleverna utsätts för. 
 
För en av lärarna, som är nyutexaminerad, är det didaktiska för-
hållningssätt med matematikdidaktiken som prövats ingen ny-
het. Vederbörande förefaller ändå vara relativt nöjd med den ar-
betsform som forskningscirkeln erbjuder. 
 

“Det är en bra arbetsform och genomförandet har 
varit bra. Eftersom jag är nyutexaminerad var inne-
hållet många gånger sådant som jag nyligen stude-
rat, men samtidigt var det bra med lite repetition ef-
ter att ha fått lite “lärarerfarenhet“. Jag upplever 
inte att de[t] har varit några problem. Jag känner 
inte att jag tack vare matteprojektet har lagt om min 
undervisning. Jag har inte hunnit fått rutiner än. 
Kanske har det gjort mig tryggare i min ma-
undervisning, men jag vet ju inte hur det skulle ha 
varit annars.“ (Lärare, O5) 
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Sammanfattningsvis framstår det som att arbetet i forsknings-
cirklar påfallande ofta har en ämnesdidaktisk utgångspunkt och 
att deltagarnas kunskaper i detta avseende påverkas. Det är dock 
inte möjligt att mera ingående beskriva hur denna kunskap tar 
sig konkreta uttryck, t ex genom att de inblandade lärarna kan 
beskriva på vilket sätt att denna kunskap framträder. Däremot 
förefaller det möjligt att säga att lärarna själva menar att deras 
ämnesdidaktiska kunskaper har påverkats. Min tolkning är att 
arbetet i forskningscirkeln i viss utsträckning har rört frågor 
framför allt om didaktik, i mindre utsträckning om olika inlär-
ningsmetoder i ett snävt perspektiv. Det framstår också som att 
deltagarnas medvetenhet om lärprocesser påverkats, även om 
det återigen framstår som svårt att i detalj visa på vilket sätt och 
vilka konkreta effekter detta leder fram till i den enskilda under-
visningssituationen. 
 
 
5.3.4 Lärares reflexioner kring den egna vardagen 
En tänkbar effekt av att arbetet i en forskningscirkel är att detta 
leder till en ökad förmåga att reflektera, att deltagarna oftare 
“stannar upp“ och funderar över vad de gör i vardagen. Det före-
faller som att de flesta lärare, mer eller mindre systematiskt ändå 
reflekterar över vad deras egen insats betyder. Här är det därför i 
första hand en fråga om att lyfta fram och göra dessa reflexioner 
på ett medvetet och systematiskt sätt. Man kan vidare anta att 
med hjälp av de verktyg, undersökningsmetoder, modeller och 
teorier, som arbetet i forskningscirkeln tillhandahåller bidrar det 
till en utökad möjlighet till reflexion. “Nya pedagogiska tankar 
har i alla fall kommit som man kan utveckla i sitt arbete redan 
nu“ (Lärare, L1). Från Tydén och Kåks (1995) rapport kan re-
sultatet tolkas som att deltagarna uppfattar att deras tänkande 
kring den egna vardagen påverkas. Jag uppfattar det som att fle-
ra bl a upplever att de erhållit en ökad förmåga att problematise-
ra en del av den egna vardagens situationer, men också att mer 
systematiskt kunna reflektera över dessa. Motsvarande resultat 
rapporteras också från Skolverket (1995). 
 

“Jag har lärt mig hur mycket jag kan lära genom att 
reflektera över min praktik. Dessutom har jag tving-
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ats sätta mina tankar på pränt.“ (Lärare, Umeå) 
(Skolverket, 1995:10) 

 
Arbetet i forskningscirkeln tycks påverka deltagarnas sätt att 
förhålla sig till sin egen yrkesroll, t ex genom att man upplever 
sig att 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. 

 
“Jag ser med andra ögon nu, kanske inte mera kri-
tiskt men jag har fått en annan distans i min chefs-
roll. Jag tycker att jag har fått lättare att se saker 
utifrån, mer objektivt.“ (Tydén & Kåks, 1995:50) 

 
Samtidigt är det svårt att veta vilka kunskaper som har skapats. 
Det är, som redan framgått, svårt att kunna beskriva vad som är 
lärares yrkeskunskap. “Jag tror på det här sättet att förvärva 
nya kunskaper. Att i en cirkel jobba fram det som känns relevant 
och få se hur det växer fram och utvecklas.“ (Lärare, BU3). 
Däremot är det lättare att upptäcka att den här personen kan se 
att kunskap växer fram genom arbetet i forskningscirkeln. Jag 
vill mena att det för en lärare är en viktig förmåga just att kunna 
upptäcka att kunskap växer fram i en process. Denna insikt bi-
drar rimligen till att underlätta för eleverna i deras lärande. Lä-
rarnas reflexioner i de bägge forskningscirklarna rör inte bara 
ämnet och lärprocesser, utan det gäller även den enskilde ele-
vens position i gruppen, dvs ett socialpsykologiskt perspektiv. 
 

“Jag fick en klar bild av positionen eleverna hade i 
gruppen. Självförtroende. Hur de angrep problemet. 
Vem som ville leda men inte kunde. Stresstålighet. 
Samarbetsförmåga. Demokrati.“ (Lärare, O3) 

 
När man arbetar med nya och alternativa arbetssätt har lärarna 
även varit uppmärksamma på hur elevgruppen reagerar. “Det 
var väldigt intressant och se hur gruppen fungerade. Från kaos 
till struktur och ordning“ (Lärare, O3). I lärprocesser där många 
elever är inblandade blir det också naturligt att ta de socialpsy-
kologiska processer som då är verksamma i beaktande. Det är 
fråga om olika processer, men som ändå är intimt sammankopp-
lade med varandra. Den ena rör hur elever lär. (Det har under 
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senare år t ex förts en diskussion om s k lärstilar, se t ex Bo-
ström & Wallenberg, 1997). Denna fråga rör i hög grad ett indi-
viduellt perspektiv, dvs hur ser den enskilde individens förut-
sättningar ut för att lära och hur kan dessa underlättas. Detta le-
der i sin tur till tankar om hur den miljö där eleverna befinner 
sig är beskaffad. Om t ex lärare inte har förmågan att hantera en 
grupp så att alla känner sig delaktiga och trivs i gruppen, har 
också förutsättningen för den enskilde individens lärande i hög 
grad begränsats. Medvetenheten verkar även avspegla sig för 
hur undervisningen organiseras.  
 

“Eleverna har fått mera tid att tänka, lösa problem 
och diskutera lösningar. Barnen har förstått att ma-
tematik inte bara är räkneboken och siffror, utan 
någonting som finns överallt här i livet. En attityd-
förändring måhända!“ (Lärare, O4). 

 
Ett resultat av det pedagogiska utvecklingsarbetet i forsknings-
cirkeln förefaller vara att eleverna samtidigt har fått en annan 
syn på matematikämnet. Det är inte längre bara en fråga om att 
räkna tal i matematikboken. Det är också en förmåga att upp-
täcka att kunskaper i matematik kan användas i olika vardagliga 
situationer. För att skapa effektiva inlärningsprocesser har i vart 
fall några av deltagarna i forskningscirklarna arbetat utifrån fö-
reställningen att arbetet med problemlösning gynnar elevernas 
matematiska kreativitet. Detta antas i sin tur påverka elevernas 
förmåga till matematiskt tänkande, dvs hur problem av matema-
tisk natur kan förstås och därmed få någon form av lösning. I det 
här fallet har detta i sin tur gett upphov till uppföljande reflekte-
rande samtal. 
 

“Eftersom ett av våra mål för projektet, var att ut-
veckla vår egen och barnens kreativitet på mattelek-
tionerna, har vi sysslat mycket med problemlösning. 
Vi har diskuterat olika former av problemlösning 
och tänkt ut praktiska problem som vi till nästa träff 
har genomfört i våra klasser. Vid nästa träff har vi 
berättat för varandra, hur uppgifterna tagits emot 
och lösts av de olika klasserna. Mycket mer än tidi-
gare har vi låtit eleverna lösa problem i grupp. En 
förändring som vi märkt är, att eleverna nu kan ha 

  7766



större tålamod med sina matematiska problem. Det 
kan få ta tid att fundera ut lösningen. Just bristen på 
tålamod hos barnen var ett av de problem som vi 
nämnde vid projektets början.“ (Lärare, O1) 
 

Flera deltagare ger tydliga uttryck för att den reflexion som sker 
i forskningscirkeln är av stor betydelse för den konkreta under-
visningen. Kanske är det så att reflekterandet är ett viktigt mo-
ment för i en lärprocess och att eleverna på samma sätt som lära-
re behöver tid och utrymme för reflexion. Problemet här är san-
nolikt att det krävs ett intresse och ett engagemang för att vilja 
reflektera. Då många, både elever och lärare, inte upplever detta 
kommer det inte heller att vara möjligt att ge den möjlighet som 
reflexionen innebär, även om det naturligtvis alltid är möjligt att 
försöka skapa de nödvändiga förutsättningarna. 
 

“Det här är ett intressant och givande arbete, men 
att det känns som det hade behövts mer tid till allt. 
Jag tror att det ger mycket för arbetet att få tid till 
reflektion.“ (Lärare L5) 
 

Verksamheten i forskningscirkeln verkar kunna bidra till att del-
tagarna 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 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 utrym-
me för detta. 
 
 
5.3.5 Nytänkande och pedagogiskt utvecklingsarbete 
En aspekt av vad som förväntas kunna åstadkommas inom 
forskningscirkelns ram är att hos deltagarna utveckla förmågan 
att skapa kunskaper och att ge förhållningssätt som är relevanta 
för att agera i vardagen. “/.../. Många givande diskussioner och 
en fördjupning av arbetet blev möjlig. Jag (vi) såg genom våra 
observationer saker vi aldrig fått sett annars.“ (Lärare, L8). Det 
framstår som att det arbetssätt som används i forskningscirkeln 
kan fördjupa och ge nya insikter därför att deltagarna själva får 
besluta vad det är man vill arbeta med. Här verkar det som att 
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kopplingen mellan praktik och teori blir meningsfull och därmed 
också kreativ och användbar.  
 

“Eftersom vi bestämt innehållet själva, har vi känt 
hela projektet mycket meningsfullt och angeläget. 
Man blir mycket engagerad i fortbildning som direkt 
ger resultat i klassen och som dessutom ger en la-
gom stor dos av teoretiska kunskaper.“ (Lärare, O1) 
 

I forskningscirklarna har genomgående bedrivits vad som kan 
karaktäriseras som pedagogiskt utvecklingsarbete, dvs de invol-
verade lärarna har genomfört pedagogiska försök i den egna 
verksamheten, vilka de samtidigt försökt att utvärdera effekterna 
av. Arbetet i en forskningscirkel följer en vanlig tågordning i det 
här sammanhanget. Först tänker deltagarna över vad de vill 
göra. När de formulerat sin idé om ett pedagogiskt utvecklings-
arbete försöker de sedan att genomföra detta, för att sedan un-
dersöka vilka de uppkomna effekterna är och slutligen reflektera 
över detta. En av lärarna uttrycker detta på följande sätt. “Jag 
har fått tänka i nya banor, har prövat nya idéer i klassen och 
har sedan haft möjlighet att diskutera med de övriga i projekt-
gruppen.“ (Lärare, O4). En lärare uttrycker t ex att de blivit 
bättre på att arbeta i projektform: 
 

“Men så här i slutet har jag ändock lärt mig oerhört 
mycket, både vad gäller att arbeta i projektform och 
barn och matematik (där ingår också min egen syn 
på vad? varför? hur?)“ (Lärare, BU3) 

 
Att arbete i projekt förutsätter att de inblandade är intresserade 
och motiverade att göra det. På denna punkt menar jag att det är 
möjligt att säga att för de som valt att arbeta på detta sätt har 
ökade kunskaper om projektarbete, vilket kan upplevas som att 
de problem som finns kan lösas gemensamt och på ett bättre sätt 
än tidigare. Att deltagarna tränats i att arbeta i projekt är själv-
fallet inget som sker i varje forskningscirkel, utan att så skedde 
måste mera ses som en konsekvens av vilken typ av uppgift som 
de väljer att arbeta med. I det här fallet redovisas ett tydligt be-
hov av att fortsätta att samverka med kollegerna. 
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“Det skulle vara bra och ännu mera utvecklande 
tror jag om vi också kommande läsår fortsatte att 
träffas, kanske inte så ofta men att vi ändå redovisa-
de, diskuterade mm hur vi går vidare med matemati-
ken, skriva enkla protokoll. Att få ta del av ny forsk-
ning och ny litteratur vore bra, kanske genom hög-
skolan?“ (Lärare, BU4) 

 
En av lärarna ser också de mer långsiktiga möjligheterna med att 
arbeta på detta sätt. 
 

“Positivt är ju helt klart att jag har fått tid att byta 
erfarenheter och diskutera med mitt arbetslag. Nya 
tankar spirar och många gånger frågar jag mej vad 
gör vi och hur skall vi arbeta i framtiden?“ (Lärare, 
L9) 

 
På det sätt man arbetar med det pedagogiska utvecklingsarbetet 
upplevs också ge goda resultat. “Det har varit ett oerhört effek-
tivt sätt att tvinga sig att ta tag i att utveckla matematikunder-
visningen, att våga prova sådant ingen av oss gjort tidigare.“ 
(Lärare, BU4). Det pedagogiska utvecklingsarbetet i forsknings-
cirkeln uppfattas också av någon att det har påverkat lärare i de-
ras yrkesroll, i det här fallet blivit tryggare. I den mån sådana ef-
fekter uppstår måste det betraktas som positivt. 
 

“Arbetsformen och genomförandet har varit bra. 
Innehållet har vi valt själva till stor del, med stöd 
och hjälp från cirkelledaren. En del har varit nytt 
men mycket är bekant. Repetition är alltid bra. Pro-
jektet har lett till att jag förändrats i min yrkesroll, 
dvs jag har blivit tryggare i min undervisning och är 
inte på samma sätt som tidigare styrd av läromed-
len, arbetar också mer problemorienterat.“ (Lärare, 
O6) 

 
I de tolv “pedagogiska utvecklingsprojekt“ som genomfördes i 
Umeå och Vännäs (Egerbladh, m fl. , 1995) (studien avser några 
av de forskningscirklar som undersöktes i Skolverksrapporten) 
är ämnesvalen spridda över ett brett spektra av olika teman. Det 
visar, som jag ser det, samtidigt på de möjligheter som ligger i 
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att använda forskningscirkeln som fora för pedagogiskt utveck-
lingsarbete. 
 
Forskningscirkelarbetet förefaller kunna skapa ny och hand-
lingsrelevant kunskap. Denna blir i några fall tydlig och konkret 
på det sätt som den framträder i t ex lärarnas brev. Det verkar 
emellertid finnas ett behov av att utveckla metoder för att kunna 
beskriva och dokumentera situationer där detta blir tydligt. Här 
tror jag att lärare som är medvetna om denna dimension av sig 
egen yrkeskunskap, t ex i dagboksform skulle kunna göra intres-
santa iakttagelser. Sett från en sådan utgångspunkt blir det vä-
sentligt att lärare blir utforskare av sin egen vardag. 
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5.4 Hur uppfattas forskningscirkeln påverka det 
kollegiala samarbetet? 
I de följande avsnittet diskuteras om arbetet i en forskningscir-
kel uppfattas få de konsekvenser för deltagarnas kollegor som 
presenterats i det preliminära analysschemat. Perspektivet är inte 
i första hand vad det är som sker i forskningscirkeln, utan i stäl-
let om förekomsten av forskningscirklar på en skola påverkar 
verksamheten i övrigt. Jag skall samtidigt villigt tillstå att det är 
en svårfångad dimension. Därför består detta kapitel av en i för-
sta hand diskuterande redovisning utifrån tillgängliga exempel, 
men också från utgångspunkt av vad det kan tänkas betyda att 
det trots allt finns så få exempel där det är möjligt att spåra kon-
sekvenser utanför själva forskningscirkeln. Först redovisas och 
diskuteras om arbetet i forskningscirkeln leder till att den ordi-
narie verksamheten följs upp och utvärderas samt om arbetet är 
kopplat till gällande läro- och arbetsplaner i högre grad än tidi-
gare. Slutligen behandlas om förekomsten av forskningscirklar 
på en skola leder till att pedagogiska utvecklingsprojekt av olika 
slag startar. 
 
 
5.4.1 Påverkar lärares deltagande i forskningscirklar möj-
ligheterna att utvärdera resultatet av den löpande verksam-
heten? 
Jag har inte kunnat finna något tydligt exempel på att arbetet i 
forskningscirkeln leder fram till att den ordinarie verksamheten 
utvärderas i större omfattning, eller på något annat sätt, än vad 
som annars sker, dvs tämligen sällsynt. En trolig förklaring till 
detta kan vara att utvärderingsarbete är mycket tidskrävande och 
att lärare inte förfogar över den nödvändiga tiden för detta än-
damål. Även om kunskaperna för att genomföra utvärderingar 
hos de lärare som deltar i forskningscirklar måste antas ha på-
verkats. Om dessa utvärderingar skall kunna komma till stånd 
krävs det sannolikt aktiva insatser från ledningens sida. Samti-
digt framstår detta som ett mycket angeläget område att utveckla 
sett mot bakgrund både av att skolans verksamhet skall vara 
mål- och resultatstyrd (Lpo 94) och att varje skola är skyldig att 
lämna årliga kvalitetsredovisningar (SFS 1997:702)15 (se även 
avsnitt 5.5.1). Inget av dessa åligganden torde kunna vara möjli-
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ga att fullfölja med mindre än att det genomförs kontinuerliga 
utvärderingar. Kanske är det så att det både är för få forsknings-
cirklar som finns på de skolor som studerats och att verksamhe-
ten pågått allt för kort tid för att det skall vara möjligt att se någ-
ra egentliga effekter när det gäller att bedöma om verksamheten 
utvärderas i högre grad än tidigare. 
 
 
5.4.2 Diskussioner om läro- och arbetsplaner  
Undersökningen ger inte heller några belägg för att forsknings-
cirkelarbetet skulle leda till att det i större utsträckning än tidi-
gare förs diskussioner om läro- och lokala arbetsplaner i skolan. 
Några enstaka exempel finns dock på att gällande måldokument 
på lokal nivå påverkas: 
 

“Jag tror ma-projektet har höjt vår totala kompe-
tens, då jag upplever att vi pratar mycket matte, ett 
bra sätt att utveckla verksamheten. Det har även ut-
mynnat i att vi gruppvis har börjat att strukturera 
måldokumentet i ett för barn och föräldrar mycket 
mer överskådligt perspektiv.“ (Lärare, O5) 

 
Att arbetet i forskningscirkeln förefallet ändå ge en del synbara 
effekter i form av att måldokument blir föremål för diskussioner.  
 
 
5.4.3 Tillämpning av pedagogiska teorier och metoder  
Det har heller inte varit möjligt att i någon större utsträckning att 
se att alternativa pedagogiska teorier och metoder har prövats. 
Några exempel finns dock: 
 

“Just nu har jag många framtida idéer och struktu-
rer inom matematiken som vuxit fram med hjälp av 
forskarcirkel, det känns just nu som det “mesta-
bästa“ utfallet i undervisningen kommer i framtiden. 
Det känns som om det är alldeles naturligt att vi 
fortsätter att diskutera och hjälpa varandra vidare 
med vår matematikundervisning.“ (Lärare, BU4) 

 
Med tanke på att deltagarna i forskningscirkeln behöver de två 
terminer, som vanligen står till förfogande för att formulera sina 
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idéer, pröva dessa och att följa upp resultatet, är det kanske inte 
så förvånande att spridningseffekter inte upptäcks i någon större 
omfattning. Däremot skulle man kunna anta att möjligheten att 
ett sådant arbete på sikt också skulle avspegla sig hos lärare som 
inte deltar i forskningscirkeln, i den mån dessa försök framstår 
som lyckade och att konkreta resultat kan avläsas, vilket ibland 
sker: 
 

“Det tog lång tid innan vi riktigt kom i gång. Pro-
blemet var tiden. Det var svårt att få tid tillsammans 
(gemensam arb.), men ju mera tiden gick ‘lossnade’ 
det att få till det i skrift, själva genomförandet av 
arbetet gick bra.“ (Lärare L8) 

  
I något fall har ett intresse för nya pedagogiska metoder öpp-
nats. 
 

“Det har varit utvecklande, kul, givande, engage-
rande och smakar mer. Vi har fått tillfälle, möjlighet 
att studera vår vardag och se den på ett annat sätt 
än vanligtvis. Ett sätt som inte är vanligt eller mind-
re trovärdigt, utan faktiskt står på en ‘vetenskaplig 
grund’. Det har öppnat ögonen för nya pedagogiska 
metoder för min personliga del och jag hoppas att 
mina kolleger ska se sammanhangen på samma sätt 
som jag, när vi presenterar vårt resultat för dem. 
Resultatet känns ‘handgripligt’ och ska kunna ligga 
som underlag i de nya arbetslag vi har bildat.“ (Lä-
rare L3) 

 
Jag har således inte kunnat finna några tydliga exempel som ger 
belägg för förekomsten av forskningscirklar påverkar diskussio-
nen om pedagogiska teorier och metoder på skolan i övrigt. 
Forskningscirkeln som arbetsform ger utrymme för att föra så-
dana diskussioner, men några andra fora finns så vitt jag kan se 
knappast i dagens svenska skola, förutom de informella samtal 
som självfallet förs då och då i lärarnas personalrum. 
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5.4.4 Kollegiala pedagogiska samtal  
Undersökningsresultatet tyder på att en del pedagogiska samtal 
blir följden av forskningscirkelns arbete. 
 

“Forskningscirkelns grundtanke är bra. Att få re-
flektera och diskutera ett område, problem mm med 
sin forskningscirkelledare, arbetslag och andra 
forskningsdeltagare.“ (Lärare, L6) 

 
De pedagogiska samtalen förefaller i huvudsak ske inom forsk-
ningscirkelns ram. 
 

“Jag och min kollega har kompletterat varandra bra 
när vi planerat och genomfört ma-lektionerna. Vi 
har pratat otroligt mycket matte. Alternativa lös-
ningar och andra infallsvinklar har det nog blivit 
mest!“ (Lärare, BU3) 

 
Att forskningscirkeln skulle ha gett upphov till att det förs flera 
pedagogiska samtal i de formaliserade grupper som finns verkar 
inte vara fallet. En av deltagarna uppger ändå att intresset för 
pedagogiska frågor ökat starkt, vilket bl a resulterat i ett ökat in-
tresse för att läsa pedagogisk litteratur. Även om det inte fram-
går av de anförda citatet finns de skäl att anta att ett sådant in-
tresse också kan avspegla sig i åtminstone att en del informella 
samtal kring pedagogiska frågeställningar kommer till stånd. 
 

“Jag tycker att detta har varit en mycket givande 
fortbildning. Det mest givande är att jag har fått upp 
intresset för pedagogiska frågor och formligen kas-
tar mig över pedagogisk litteratur. Jag känner att 
jag efter några slummerår som lärare där jag ‘‘sut-
tit’ av studiedagar har fått en ny tändning.“ (Lärare, 
L2) 

 
Det verkar vara rimligt att påstå att det saknas mötesplatser för 
pedagogiska samtal i dagens skola. Detta kan synas något iro-
niskt när verksamhetens kärna just utgörs av sådana problem-
ställningar. Kanske kan man hävda att forskningscirkeln i sig är 
ett forum för ett pedagogiskt samtal, men att dess effekter i det 
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avseendet inte i någon större utsträckning tycks nå utanför den 
egna gruppen. 
 

“Arbetet i forskarcirkeln har givit oss ett forum för 
att bearbeta och strukturera flera av dessa idéer. 
Cirkeln har därmed varit till ovärderlig hjälp i vår 
strävan efter att utveckla arbetet i våra speciella 
klasser.“ (Lärare BU1) 

 
Det kan tyckas vara något förvånande att flera lärare genom sitt 
forskningscirkeldeltagande säger sig ha upptäckt hur viktigt det 
är att det förs pedagogiska diskussioner. Är det så att lärare har 
utvecklat ett arbetssätt som passar dem och att de sedan inte är 
särskilt benägna att pröva nya infallsvinklar? Eller är det så att 
vardagens alla praktiska frågor som måste få en lösning, att 
elevsociala problem, kursplaner och betyg tar både sådan tid och 
kraft att det inte återstår något för det pedagogiska utvecklings-
arbetet? Oavsett vilken orsak det finns är det, enligt min mening, 
ändå en viktig insikt som har uppstått på det här sättet. 
 

“Under tiden som jag arbetat med forskningsarbetet 
har de nu allt mer stått klart för mig hur viktigt den 
pedagogiska diskussionen är.“ (Lärare L4) 

 
Jag kommer därefter att övergå till att diskutera om forsknings-
cirkeln leder fram till att pedagogiskt utvecklingsarbete initieras. 
 
 
5.4.5 Pedagogiskt utvecklingsarbete  
Även om det i den här undersökningen inte går att spåra några 
tydliga effekter i form av att arbetet i en forskningscirkel leder 
fram till att utvecklingsarbete som berör hela eller delar av en 
skola startats finns dock en del embryon i denna riktning. 
 

“Vi har haft vår cirkel i ett år, vilket är lagom för att 
starta processer, men de är nu det egentliga arbetet 
börjar, eftersom vi först nu har fått tillräckligt med 
struktur och teoretisk förankring för våra idéer för 
att kunna genomföra dem. Det optimala nu hade va-
rit att få fortsätta cirkeln ytterligare ett år.“ (Lärare, 
BU1) 
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En förklaring till att forskningscirkelarbetet tycks ge så få syn-
bara följdeffekter utanför de egna leden kan vara att utveck-
lingsarbete som regel är mycket långsamma processer och att de 
forskningscirklar som studerats som regel har varit verksamma i 
det här sammanhanget ganska kort tid.  
 

“Det tog tid för oss i min grupp att komma igång så 
det var mycket på slutet. Men jag har lärt mig mas-
sor om vårt arbete. Fått chansen att läsa intressanta 
böcker och kollat upp saker som gnagt varje dag 
över att man inte hunnit med. Vårt arbetslag har fått 
en nytändning, gått framåt i diskussionerna.“ (Lära-
re, L7) 

 
En annan förklaring kan vara att man i skolan inte är van med 
att lärare själva startar pedagogiska utvecklingsprojekt, utan att 
dessa i stället som regel är initierade från ledningens sida. Där-
emot uttrycks i några fall en förhoppning att det arbete som nu 
påbörjats skall kunna ge effekter sett i ett längre tidsperspektiv. 
 

“Den här typen av verksamhetsförankrad forskning 
startar processer och föder nya idéer som jag på sikt 
hoppas att vi ska kunna starta nya forskarcirklar 
omkring, så fort personalgruppen har stabiliserats 
igen.“ (Lärare, BU1) 

 
Forskningscirkelarbetet uppfattas också just som en uppstart på 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete. “Det egentliga arbetet bör-
jar således till hösten. Forskningscirkeln var och är bara bör-
jan!“ (Lärare, BU2). Det är emellertid, som jag ser det, ett be-
svärligt problem att kunna åstadkomma kontinuitet i det peda-
gogiska utvecklingsarbetet. Det finns många orsaker till detta. 
En är att även om initiativen kommer från lärarna själva måste 
dessa aktivt understödjas av skolledningen. Det kräver i sin tur 
att rektor är intresserad och ser betydelsen av att så sker. Ett an-
nat skäl kan vara att det krävs att det inte är stor omsättning av 
personal, men även att de i schemat ges utrymme för den typ av 
pedagogiskt utvecklingsarbete som forskningscirkeln är ett ex-
empel på. Svårigheterna är således omfattande för att det skall 
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vara möjligt att starta och genomföra ett långsiktigt pedagogiskt 
utvecklingsarbete. 
 
 
 
5.5 Har forskningscirklar i skolan generellt sett nå-
gon inverkan på verksamheten i skolan? - Några in-
fallsvinklar 
I de följande redovisas och diskuteras om arbetet i en forsk-
ningscirkel uppfattas få några konsekvenser för skolans verk-
samhet i de avseenden som presenterats i det preliminära ana-
lysschemat. Först behandlas om forskningscirklar kan spela en 
roll i skolans kvalitetsarbete. Därefter diskuteras om forsknings-
cirklar påverkar skolans verksamhetsplanering, vidare behandlas 
om synen på kunskap i något avseende förefaller påverkas. Slut-
ligen diskuteras om forskningscirklar kan medverka till att orga-
nisationens förmåga att tänka i nya banor (double loop-learning) 
och om nya visioner kan tänkas uppstå. 
 
 
5.5.1 Understödjer forskningscirklar skolans kvalitetsarbe-
te? 
Eftersom utvärderingsarbete som regel är tidskrävande är det en 
stor utmaning som skolan ställs inför när det gäller att prestera 
relevanta kvalitetsredovisningar. På det sätt som skolan i dag är 
organiserad saknas i allt väsentligt personal och kanske också 
ibland nödvändiga kunskaper att utföra de åligganden som för-
ordningen om att lämna de årliga kvalitetsredovisningar (SFS 
1997:702) föreskriver. Med tanke på de ekonomiska resurserna 
en skolan vanligen har till sitt förfogande framstår det i normal-
fallet som svårt att även kunna köpa dessa tjänster. En möjlighet 
att åtminstone delvis lösa detta problem vore att bland intresse-
rade forskningscirkeldeltagare ge i uppgift att göra en del av det-
ta kvalitetsarbete. Därmed skulle också perspektivet för delta-
garna kunna lyftas från den egna vardagen och vad som sker i 
forskningscirkeln till vad som sker i skolan. För att lämna frågan 
om vad som skulle kunna vara möjligt kan jag samtidigt konsta-
tera att forskningcirkeln inte i något fall har kopplats till ett på-
gående kvalitetsarbete. 
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5.5.2 Påverkas skolans verksamhetsplanering? 
Den verksamhetsplanering som sker i skolan styrs i hög grad av 
timplaner och scheman. Detta försvårar många gånger för peda-
gogiskt nytänkande och utvecklingsarbete. I vart fall sådant som 
inte passar in i denna ram. Frågan är närmast hur långt denna 
struktur skulle kunna brytas upp innan kaos uppstår? Skulle så 
ske är risken för oreda omedelbart överhängande. Om lärare 
långsiktigt och systematiskt bygger upp ett sätt att organisera 
och genomföra sin undervisning på alternativa sätt når de troli-
gen förr eller senare en punkt där den rådande strukturen sätter 
stopp. Ett troligt scenario i det läget förefaller vara att de tvingas 
anpassa sig, men man skulle naturligtvis kunna ställa sig frågan 
vad som skulle kunna hända om de går vidare. Kanske kan 
forskningscirkeln ses som en av många olika aktiviteter som för-
siggår i skolan och att det är skolledningens uppgift att planera 
så att det blir möjligt för de lärare som är intresserade av att del-
ta också kan göra det. Forskningscirkeln skulle här kunna be-
traktas som en alternativ och valbar form av fortbildning och att 
en del av tillgängliga fortbildningsresurser avsätts för detta än-
damål. På en mer avancerad nivå skulle forskningscirkeln också 
kunna ges uppgiften att utvärdera gällande skol- och arbetspla-
ner.  
 

“Forskningscirklar borde kontinuerligt erbjudas till 
arbetslag, för att kunna bearbeta dels den ordinarie 
verksamheten, dels för att kunna diskutera problem 
som uppstår under “resans gång“. Att sätta den 
egna verksamheten ‘under lupp’ tror jag främjar 
både den personliga och arbetslagets kompetens. 
MEN! Rejält med tid måste avsättas både för att 
kunna läsa in litteratur som kan underlätta den pe-
dagogiska diskussionen och för att arbetslaget ska 
kunna genomföra ensamma. Att hitta ‘luckor’ under 
arbetstid är i det närmaste omöjligt“. (Lärare, L4) 
 

Forskningscirkeln skulle därmed kunna fylla en funktion, kan-
ske inte i första hand för att planera verksamheten, men väl för 
att följa upp resultatet av den verksamhetsplanering som sker. 
Här skulle man emellertid kunna tänka sig att det uppstår en 
svårhanterad situation. Vad händer t ex när forskningscirkeln 
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som ett resultat av sitt arbete kommer att upptäck fel och brister 
av olika slag? På den punkten framstår det som angeläget att 
man redan från början har intagit ett förhållningssätt som inne-
bär att ingen verksamhet är så bra så att den inte går att förbätt-
ra. Forskningscirkelns uppgift är således inte att leta “synda-
bockar“ utan att bidra till att verksamheten utvecklas. 
 
 
5.5.3 Påverkas synen på kunskap 
Det förefaller rimligt att anta att forskningscirkeldeltagarna i sitt 
arbete också kommer att närma sig frågor om vad kunskap är 
och hur denna kan tillägnas, dvs i grunden ontologiska och epis-
temologiska perspektiv. Om detta har någon påverkan på sko-
lans övriga aktörer låter sig här bara spekuleras om. När lärare i 
en forskningscirkel börjar undersöka vilka effekter olika sätt att 
bedriva av undervisningen ger det omedelbart upphov till frågor 
om vad kunskap och tänkande egentligen är, som går bortom att 
en elev enligt lärarens bedömning besvarar en uppgift rätt eller 
fel. Vi vet att en stor del av det vi idag betraktar som giltig kun-
skap i framtiden kommer att förkastas och ersättas av ny kun-
skap. Detta förhållande har i bland benämnts som att det sker ett 
paradigmskifte (Kuhn, 1992). En fråga av intresse är således hur 
ser lärare på vad som är kunskap och hur kunskap kan erhållas? 
I det här fallet vet vi föga om den saken, men ett rimligt anta-
gande är att det kan finnas en stor variation mellan olika lärare 
på denna punkt. Jag kommer här inte närmare att beröra detta, 
då problemet är så komplext att det inte är möjligt annat än att 
antyda problemområdet som sådant. Forskningscirkelns roll i 
det här sammanhanget är snarast att den kan tjäna som en arena 
för att det då och då uppstår diskussioner om vad kunskap är och 
hur kunskap om verkligheten kan erhållas. Under förutsättning 
att forskningscirkeln pågår på en skola kontinuerligt och under 
en längre tidsperiod är det också rimligt att anta att detta skulle 
medverka till att påverka synen på kunskap på den skolan. I den 
här undersökningen kan jag dock inte peka på i något enda fall 
att så skulle ha skett. 
 
 
5.5.4 Double-loop learning  
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Med begreppet double loop learning (Argyris & Schön, 1995) 
avses i det här fallet att en organisation har förmåga att lära nytt, 
dvs att inte bara kunna bli bättre på den man redan kan, utan i 
stället framför allt kan utveckla en förmåga att ta hänsyn till nya 
och förändrade förhållanden. I det sammanhanget kan man fun-
dera över om forskningscirklar skulle kunna spela en roll. I en 
betydelse är det möjligt att tänka sig att forskningscirkeln kan 
bidra till ett double-loop learning-tänkande. “Forskningscirklar 
bör kunna vara ett bra komplement till den ordinarie verksam-
heten. Lärare ‘tvingas’ kontinuerligt utveckla och omvärdera 
sitt arbete“ (Lärare, L4). Detta kommer troligen att begränsas 
av befintliga ramar. Att forskningscirkeln skulle vända sina 
blickar ut från skolan, för att studera vad som sker i omvärlden 
förefaller inte särskilt troligt, eftersom forskningens styrka och 
samtidiga svaghet är att gå mot en tydlig avgränsning av ett pro-
blemområde. Det gör att det förefaller mera sannolikt att forsk-
ningscirkeldeltagarna kommer att vända sig inåt, mot den egna 
verksamheten, och sysselsätta sig mer väl avgränsade, om än 
viktiga områden. Här skulle det behövas någon annan form av 
gruppering, t ex utvecklingsgrupper vars uppgift är att blicka 
framåt. Kanske skulle den s k framtidsforskning som i dag be-
drivs kunna vara ett möjligt och fruktbart sätt att arbete på för att 
utveckla förmågan till double-loop learning. 
 
 
5.5.5 Gemensamma visioner  
Från många håll framhålls det vara angeläget för framgångsrika 
organisationer att de har en förmåga att utveckla gemensamma 
visioner (se t ex Senge, 1995). För skolan del finns en rad do-
kument som skulle kunna sägas ha ett visionärt innehåll, i bety-
delsen att där anges önskvärda framtida tillstånd. Detta gäller 
såväl läro-, skol- som arbetsplaner. Problemet är att detta inte är 
en tillräcklig förutsättning. Om så vore fallet skulle utan tvekan 
skolans svårigheter vara mindre än vad de framstår vara. En del 
av problemet är att även om lärarna vore ense och delade dessa 
visioner är det många elever som uppenbarligen inte gör det, 
trots att de uttryckta visionerna gäller dem själva och deras egen 
framtid. Att de uttryckta visionerna är så många och möjliga att 
tolka så olika vad de betyder för vardagens konkreta handlande 
gör att också lärarna splittras i sin visioner. Ett rimligt antagande 
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är därför att gemensamma visioner i praktiken saknas, trots att 
de finns i gällande styrdokument. Att det dessutom förefaller 
vara så att de flesta lärare inte motsätter sig de uttrycka visio-
nerna, t ex i form av att de argumenterar för andra alternativ, 
snarare komplicerar än förenklar bilden. Om de argumenterar 
för andra alternativ skulle detta också bidra till att förtydliga de 
visioner som nu finns uppställda. Kan då forskningscirklar ses 
som ett sätt att skapa gemensamma visioner? Knappast i ett 
kortsiktigt perspektiv. De forskningscirklar som nu är verksam-
ma existerar ofta inte mer än ett läsår. Den andra invändningen 
är återigen att de är för få som deltar för att det av det skälet 
också ska vara möjligt att i någon större utsträckning kunna bi-
dra till en ökad enighet om vad det är man vill med skolan i 
framtiden. Problemet att skapa de gemensamma visionerna 
framstår från en utgångspunkt som närmat olöslig, även om det-
ta vare sig kan eller får vara ett argument för att inte ständigt 
försätta att hålla en levande diskussion om skolans nuvarande 
och framtida roll.  
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5.6 Några generell problem i forskningscirkelarbe-
tet 
Resultatredovisningen visar att det uppträder en del generella 
problem när forskningscirklar används i skolan. Det ena rör det 
frivilliga deltagandet och som innebär att det knappast är möjligt 
att nå annat än de verkligt intresserade lärarna. Det andra pro-
blemet rör om det är möjligt att skapa det tidsutrymme som är 
nödvändigt för att lärare skall kunna planera, genomföra och ut-
värdera de projekt som de vill genomföra. 
 
 
Frivilligheten 
Ett utmärkande kännetecken för deltagande i en forskningscirkel 
är frivilligheten, vilket i sig är en styrka, men kan samtidigt ses 
som en svaghet. Svagheten består i en uppenbar risk för att 
forskningscirklar i skolan bara kommer att attrahera en tämligen 
begränsad grupp av intresserade och förändringsinriktade indi-
vider. Forskningscirkeln kan således knappast förväntas bli ett 
“breddinstrument“. Därmed riskerar forskningscirkeln att bli en 
marginalföreteelse, därför att utvecklingsarbetet bara kommer 
att omfatta delar av en skola, vilket samtidigt riskerar att skapa 
splittring. Hargreaves (1998) talar t ex om skolans balkanise-
ring, vilket betyder att det skapas starka och ofta väl fungerande 
grupperingar inom en skola, vilka i stort saknar kontakt med 
varandra och som även ibland kan vara direkt fientliga till var-
andra. Det kan tyckas naturligt att alla skall bidra till en skolas 
utveckling och de att också kan antas vilja göra detta. Därmed 
borde knappast frågan om frivillighet eller inte vara något avgö-
rande problem. I realiteten är detta dock svårhanterbart. Det be-
höver ju inte vara så att alla delar en gemensam grundsyn för 
hur man vill att skolans arbete skall vara utformat. Snarast kan 
man förvänta sig att det finns en mängd olika uppfattningar re-
presenterade. Troligen är det så att det både finns skillnader 
mellan olika lärarkategorier, liksom individuella skillnader. Det 
förefaller därför inte rimligt att tvinga någon att delta i en forsk-
ningscirkel. Ett skäl till detta är att en sådan åtgärd knappast le-
der till ett bättre arbetsklimat. Därmed riskerar det pedagogiska 
samtalet att stanna av och i stället fokuseras ledningens oförmå-
ga att hantera situationen. Detta kan vara skäl nog. Att det dess-
utom är tämligen lätt att “obstruera“ genom att vara inaktiv är 
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ett ytterligare skäl. Ett deltagande i en forskningscirkel måste 
därför bygga på att de medverkande kan övertygas via goda ar-
gument (argumentets primat). Finns inga goda argument för ett 
deltagande i forskningscirkeln är möjligheterna att lyckas be-
gränsade. Till saken hör att argument bara kan utbytas i en dia-
log, saknas fora för dialog kommer också de goda argumenten 
att försvinna. På ett formplan kan forskningscirklar i skolan tjä-
na som en fysik mötesplats, där det både finns tid för samtal och 
en kompetent handledning. 
 
En sammanfattande slutsats blir därför att frivilligheten gör att 
de lärare ser ett värde i att kunna utveckla både sig själva och 
den verksamhet som de är involverade i gör att de gärna söker 
sig till en forskningscirkel, där de får möjlighet att arbeta med 
idéer som de själva tror på. Detta bidrar i sin tur till att de upp-
lever arbetet både som meningsfullt och motiverande. Samtidigt 
verkar det som att flertalet av lärarna på en skola vanligen inte 
kan motiveras till att bli forskningscirkeldeltagare. Detta leder i 
sin tur till att en enskild skolenhets utveckling kommer att ta 
många olika vägar. Detta behöver i sig inte vara någon nackdel, 
kanske är det tvärtom en fördel att skolan utvecklas utifrån flera 
olika utgångspunkter. 
 
 
Bristen på tid 
Ett ständigt återkommande problem när arbetet i en forsknings-
cirkel studeras är svårigheten att få tiden att räcka till. “Det är 
svårt att hitta tid för genomförandet. Att vara motiverad, kreativ 
och aktiv mellan klockan 15 och 18 efter en intensiv arbetsdag 
är inte lätt.“ (Lärare, O8). Motivationen och intresset kan ibland 
vara större än vad de faktiska förutsättningarna ger utrymme för. 
“Ett annat problem är ( som vanligt ) att det varit svårt att få ti-
den att räcka till allt som vi velat prova med eleverna“ (Lärare, 
O1). En viktig orsak till detta är som jag ser det att skolans sätt 
att traditionellt organisera undervisningen t ex inte ge utrymme 
för att behovet av tillgänglig tid kan variera kraftigt under en 
tidsperiod. Skolan har traditionellt i allt väsentligt fördelat ut tid 
i relativt korta och lika stora tidsportioner (se t ex Jönsson, 
1999, som för fram tankar om hur tiden kan uppfattas). Detta 
passar illa till det sätt på vilket en forskningscirkel arbetar. I nå-
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got fall har det ändå varit möjligt att hitta acceptabla lösningar 
inom denna ram: 
 

“Vad gäller tiden så har det inte varit så betungan-
de eftersom alla träffar inom forskarcirkeln legat em 
14-16, alltså på ordinarie arbetstid. Någon gång har 
väl litteraturläsningen hemma känts trög men vi har 
“puffat på“ varandra när det känts tungt.“ (Lärare, 
BU4) 

 
I det här fallet har det varit möjligt att lägga träffarna på sådana 
tider att det blir möjligt för fler att vara med i forskningscirkeln. 
En del av problematiken rör även vilka samarbetsformer man 
kan hitta och inte minst att använda de löpande verksamheten 
för att pröva om de nya idéer som uppstår även fungerar i prak-
tiken på ett tillfredsställande sätt. När varje lärare är beroende av 
sitt eget tidsschema, med en lång rad fasta tider som bara svårli-
gen, även vid enstaka tillfällen är svåra att frigöra sig i från ökar 
problemets komplexitet snabbt ju fler som försöker att hitta en 
gemensam tid för alla att träffas. 
 

“Problemet var tiden. Det var svårt att få tid till-
sammans (gemensam arb.), men ju mera tiden gick 
“lossnade“ det att få till det i skrift, själva genomfö-
randet av arbetet gick bra. Många givande diskus-
sioner och en fördjupning av arbetet blev möjlig. 
Jag (vi) såg genom våra observationer saker vi ald-
rig fått se annars.“ (Lärare, L8) 

 
Även Arvidson (1997) tar i sin rapport upp frågan om hur myck-
et lärare kan ägna sig åt utvecklingsarbete i forskningscirklar. 
En av deltagarna säger t ex: “Ja, nackdelen med forskningscir-
keln är väl i så fall att den tar tid“ (Arvidson, 1997:12). Det är 
nu inte bara arbetet i forskningscirkeln som upplevs ta tid, fram-
för allt upplever lärare att är den ordinarie verksamheten som 
lägger olika typer av hinder i vägen. Forskningscirkelverksam-
heten tvingas därför ofta att genomföras på för lärarna obekvä-
ma tider, därmed kommer dessa bara att attrahera de allra mest 
intresserade och som av andra vardagliga plikter, både i arbetet, 
men även i privatlivet inte hindras att vara med. Detta, menar 
jag, är för skolans utveckling ytterst olyckligt. Att arbeta med 
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pedagogiskt utvecklingsarbete är mödosamt och tar tid, mycket 
tid. Förmodligen får vi nöja oss med att hoppas och förlita oss 
på att dessa går i “spetsen“ för pedagogisk verksamhetsutveck-
ling på den egna arbetsplatsen. Det finns samtidigt många fors-
kare som menar att det inte finns en enda väg för att utveckla lä-
rares yrkeskunskaper och skolans verksamhet, utan att det i stäl-
let är viktigt att hjälpa lärare att identifiera vilket stöd de behö-
ver. (se t ex Cole, 1992) Forskningscirkeln kan vara ett sätt, men 
det finns uppenbarligen många andra sätt att göra detta. 
 
Den “uppluckring“ som skett av skolans regelsystem, från regel-
styrning till mål- och resultatstyrning, men också Avtal 2000 
(Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunför-
bundet, 1996) ger vissa möjligheter att genom formen, dvs hur 
verksamheten organiseras, skapa ett visst tidsutrymme, t ex för 
att kontinuerligt kunna träffas i kvalitetsgrupper, pedagogiska 
utvecklingsgrupper, forskningscirklar eller vad man nu väljer i 
detta avseende. En annan infallsvinkel på problemet med att få 
tiden att räcka till har med förhållningssätt och grundläggande 
värderingar att göra. För att tydliggöra detta kan följande två på-
ståenden tas som utgångspunkter (Grannäs & Lundgren, 1998, i 
Skolverket, 1998). 
 
* Många upplever att skolutvecklingsarbete måste ske vid sidan 
om det ordinarie arbetet 
 
* Många upplever att skolutvecklingsarbete kan ske som en in-
tegrerad del av det ordinarie arbetet 
 
I den mån lärare anser att utvecklingsarbete inte har några tydli-
ga kopplingar till deras arbete i övrigt kommer de knappast nå-
gonsin att få den tid som behövs för att kunna bedriva utveck-
lingsarbete. Av någon anledning förefaller en sådan syn, enligt 
mina erfarenheter, att ha ett starkt genomslag. De lärare som ser 
utvecklingsarbetet som ett naturligt inslag i den ordinarie verk-
samheten använder i stället mötet med eleverna som en möjlig-
het att ständigt pröva och utvärdera effekterna av olika sätt att 
organisera och att arbete med lärprocesser, därmed skapas tid 
för forskningscirkelarbetet, även om någon ny sådan inte till-
kommer i en teknisk betydelse. 
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En annan infallsvinkel på tidsfrågan har att göra med hur vi ser 
på arbete och fritid. I det moderna samhället har det gjorts en 
skarp åtskillnad mellan arbete och fritid. Det har t ex resulterat i 
en arbetsrättslagsstiftning och kollektivavtal mellan arbetsgivare 
och anställda etc som tydligt reglerad var gränserna går. Skolan 
har i det avseendet inte gjort något undantag. I det postmoderna 
samhället “suddas“ dessa gränser emellertid ut, vilket t ex enligt 
min mening kan ses ligga som en slags underton även i det nya 
skolavtalet (Avtal 2000). Det finns ändå skäl att tro att dessa 
“gränser“ kommer att bli mera otydliga i framtiden, oftast till 
nytta för arbetsgivaren och ibland även till fördel för den enskil-
de läraren, t ex i form av ett ökat handlingsutrymme, och i bland 
till nackdel, med risk för att bli utnyttjad. För att bedriva verk-
samhet av den typ som forskningscirkeln utgör ett exempel på 
framstår en sådan utveckling som önskvärd, även om det från 
andra utgångspunkter säkert finns både goda och välgrundade 
invändningar. 
 
 
Sammanfattning 
I detta avsnitt har forskningscirkeln som arbetsform och lärarnas 
motiv för att delta behandlats. Resultatet tyder på att det av 
många är ett uppskattat och stimulerande sätt att arbeta på. Skä-
len till detta är bl a att arbetsformen ger stort utrymme för delta-
garna att själva bestämma innehållet, inte minst att detta kan an-
knytas till vardagens arbete och de idéer som lärare går och bär 
på konkret kan prövas om de fungerar. Därefter har olika aspek-
ter av hur forskningscirkelarbetet påverkar lärares yrkeskunska-
per beskrivits och tolkats. Många lärare anser att de fått verktyg 
i form av att de bättre kan använda olika typer av datainsam-
lingsmetoder. Samtidigt är tidsperioden, två terminer, som regel 
för kort för att de skall hinna bli förtrogna med dessa och än 
svårare är det att bli förtrogen med att inta ett vetenskapligt för-
hållningssätt. Det framstår vidare som att i de forskningscirklar 
som varit fokuserade på ett visst ämne har också de ämnesmäs-
siga kunskaperna och förmåga att angripa didaktiska frågeställ-
ningar påverkats. I de övriga grupperna är det svårt att göra nå-
gon tolkning på den punkten. Det finns däremot flera exempel 
på att arbetet i en forskningscirkel leder till att deltagarna reflek-
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terar över sin egen roll i undervisningen och att detta i flera fall 
leder fram till att ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete i 
många fall genomförs, visserligen med skiftande resultat. 
 
När forskningscirkelns effekter på kollegor studeras förefaller 
det inte finns någon tydlig påverkan. Kanske bl a därför att lä-
raryrket fortfarande i hög grad kan betraktas som ett “ensamar-
bete“. Då de ekonomiska och tidsmässiga resurserna i hög grad 
saknas tenderar forskningscirkeln att bli ett forum för mer eller 
mindre entusiastiska lärare, vilka är beredda att, om än motvil-
ligt, bjuda på de resurser som synes fattas. Ett annat problem är 
att det bara är de som är direkt involverade i forskningscirkelar-
betet som kommer att beröras. Sammantaget gör det att forsk-
ningscirkelformen förefaller vara och kanske också så förbli nå-
got som bara intresserar de lärare har ett starkt intresse för att 
försöka utveckla sin egen och skolans verksamhet. 
 
Jag har, som en av utgångspunkterna för denna studie, antagit att 
forskningscirkeln också i vissa avseenden kan påverka skolans 
verksamhet. Däremot kan det självfallet diskuteras hur långt det-
ta inflytande sträcker sig. Min utgångspunkt är att en förändrad 
yrkeskunskap hos lärarna ger upphov till förändrade handlings-
mönster. Det kan som ett resultat av forskningscirkeln den här 
studien ifrågasättas om detta förmår att påverka utanför delta-
garna i forskningscirkeln. Det skall villigt erkännas att studiens 
empiriska material inte tillåter att dra några mera långtgående 
slutsatser vad som sker utanför forskningscirkelns ram. Ett rim-
ligt konstaterande förefaller ändå vara att forskningscirkeln i ett 
kort tidsperspektiv har få skönjbara effekter på skolans verk-
samhet i övrigt. Man skulle dock kunna tänka sig att forsknings-
cirklar på en skola kan utgöra forum för att arbeta med ett sys-
tematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete. Det finns dock ingen-
ting i den här studien som tyder på att så skulle vara fallet. Sna-
rast verkar det som att visserligen hindras ingen som vill vara 
med i en forskningscirkel att delta, i stället förefaller forsknings-
cirkeln vara en verksamhet som finns i periferin, som inte ges 
särskilt mycket uppmärksamhet av andra än de direkt involvera-
de. Trots detta framstår forskningscirkeln som att ha en inbyggd 
potential för att kunna påverka både på arbetslagsnivå som på 
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skolans verksamhet i övrigt. Hur det förhåller sig på den punk-
ten är dock fortfarande ett oskrivet blad. 
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6. DISKUSSION OCH SAMMANFATTANDE 
SLUTSATSER 
I ett avslutande kapitel diskuteras och summeras slutsatserna av 
den påverkan forskningscirklar upplevs ha i de avseenden som 
framgår av studiens syfte. Slutsatserna baserar sig på mina tolk-
ningar av överensstämmelsen mellan studiens prel. analyssche-
ma och de tolkningar som de inblandade lärarna gör. Det inne-
bär i sin tur att det inte går att uttala sig med en generell giltig-
het för de resultat som den genomförda undersökningen ger 
upphov till. Jag utgår i det här fallet från att resultaten ändå kan 
visa på några olika tänkbara sätt att beskriva och förstå vad som 
sker i en forskningscirkel och att detta i sin tur kan ge vägled-
ning för fortsatta studier, men också för att ge idéer om hur 
forskningscirkeln som arbetsform kan utvecklas. 
 
 
6.1 Studiens frågeställningar 
Jag kommer i det följande att diskutera i vilka avseenden studien 
lyckats med att ge tänkbara tolkningar av de frågeställningar 
som studien avser att behandla. 
 
Den första frågeställning som studien avser att belysa är: 
 
a) Hur uppfattar lärare sitt deltagande i forskningscirklar i 
fråga om: 
 
- förväntningar på detta sätt att arbeta 
Arbetet i en forskningscirkel upplevs ge stor frihet att precisera 
de problemställningar som den enskilde läraren vill bearbeta. 
Det händer att deltagarna ibland har svårt att förstå den relativa 
frihet till egna val och eget tänkande som forskningscirkeln ger 
utrymme för. Det vanliga förefaller ändå vara att deltagarna 
upplever arbetsformen som positiv och att de ser sitt deltagande 
som kompetenshöjande, samtidigt som de uppskattar att de själ-
va kan bestämma över vad det är som de vill förbättra i form av 
t ex pedagogiska utvecklingsprojekt. 
 
 
 
 

  9999



- forskningscirkeln som arbetsform 
Tillvägagångssättet i det arbete som bedrivs i de forskningscirk-
lar som jag studerat följer i princip de faser som traditionellt 
kännetecknar en forskningsprocess. Forskningsproblemen for-
muleras i det här fallet från lärarnas perspektiv, vilket innebär 
att i en forskningscirkel kan ett flertal olika problem bli föremål 
för bearbetning. Arbetet sker vanligen i fyra mer eller mindre 
urskiljbara faser. Den första gäller att initiera, problematisera 
och avgränsa en företeelse som upplevs har relevans för att ut-
veckla den egna kompetensen och eller skolans verksamhet. 
Därefter formuleras ofta med utgångspunkt från en preliminär 
problembeskrivning ett aktionsinriktat pedagogiskt projekt som 
sedan genomförs i de egna undervisningsgrupperna. Detta kan 
ske inom ramen för några veckors upp till en termins arbete för 
att slutligen försöka att utröna uppkomna effekter. Det är fram-
för allt under den senare fasen som det forskningsliknande ar-
betssättet tydligast framträder. Varje deltagare presterar en enkel 
“forskningsrapport“, som på sedvanligt sätt seminariebehandlas. 
Arbetet i en forskningscirkel innehåller därmed flera moment 
som utvecklar den enskilde lärarens yrkeskunskaper och funge-
rar därmed ofta även verksamhetsutvecklande, t ex i form av 
bättre kvalitet i de undervisningsprocesser som lärarna själva 
utövar i sitt dagliga arbete. Vad deltagarna åtar sig är att med 
hjälp av en forskare försöka använda de metoder och principer 
som forskare normalt använder. Deltagarna förvandlas således 
från kunskapskonsumenter till producenter av kunskap. I forsk-
ningscirkeln tilltros således den enskilde individen att bilda sin 
egen kunskap eller om man så vill skapa sina egna föreställning-
ar om hur verkligheten är beskaffad. Nu är ju detta en process 
som sker vare sig man är med i en forskningscirkel eller inte. 
Sett från en sådan utgångspunkt förefaller frågan inte vara sär-
skilt kontroversiell. Fördelen är att den enskilde individen på ett 
mera systematiskt och reflekterat sätt kan göra detta. Däremot 
finns naturligtvis alltid risken att det begås misstag i form att 
undersökningar genomförs på ett felaktigt sätt eller att felaktiga 
slutsatser dras, att de inte är lika skickliga att hantera vetenskap-
liga metoder som den forskarutbildade är osv. Dessa invänd-
ningar framstår emellertid inte som särskilt tungt vägande, efter-
som att människor ofta i vardagslivet just drar felaktiga slutsat-
ser om t ex orsak - verkan relationer. I forskningscirkeln är detta 
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förhoppningsvis lättare att upptäcka genom att de resultat man 
presenterar även granskas av andra. Forskningscirkeln kan också 
ses som värdefull genom att den tränar dess deltagare att ta 
ställning till olika typer av information och att värdera denna, 
vilket förutsätts att var och en av oss är kapabla att göra i ett 
demokratiskt samhälle. En bakomliggande tanke kan också sä-
gas vara att kunskap är tillgänglig för var och en som söker så-
dan. Forskningscirkeln kan vara ett alternativ för några av dessa. 
 
 
- hur deras yrkeskunskaper påverkas  
Arbetet i de studerade forskningscirklarna upplevs av lärarna att 
det i en del avseenden påverkar deras yrkeskunskaper, t ex nya 
kunskaper inom de ämnesområden som de bearbetar, men fram-
för allt vad ett forskande förhållningssätt innebär. I och med att 
lärare själva bildar ny kunskap ökar också medvetenheten om 
vilka svårigheter som är förknippade med detta, både teoretiska 
och metodologiska utgångspunkter. Därmed växer samtidigt in-
sikten att det är komplicerat att ta reda på vad som sker i lärpro-
cesser och följaktligen svårt att avgöra vad som är rätt eller fel 
för att kunna uppnå en optimal inlärningseffekt. Det tycks också 
vara så att många av de lärare som deltar i en forskningscirkel 
uppfattar att de börjar förhålla sig till kunskap på ett sätt som de 
inte tidigare gjort, t ex att problematisera, att använda veten-
skapliga metoder för att samla in och systematisera data, att an-
vända teorier för att tolka och att förstå och att på ett mera med-
vetet och reflekterande sätt kunna förhålla sig till vad som fram-
ställs vara fakta respektive värderingar, vilket måste uppfattas 
vara en väsentlig förmåga för en lärare. Forskningscirkeln ver-
kar således ge ett visst utrymme för att något mera systematiskt 
än vad som vanligen sker i vardagen kunna undersöka pedago-
giska företeelser och skeenden, vilka samtidigt kan placeras in i 
ett större sammanhang. Detta framstår som en viktig uppgift för 
forskningscirkelledaren att bidra med detta. Arbetet ger även 
möjligheter både till inlevelse och till närhet. Problemet kan i 
stället vara att skapa den nödvändiga distansen (se t ex Repstad, 
1993). Distanseringen blir därför en viktig uppgift för forskaren 
att bidra med, där praktikern bidrar med sin närhet. I forsknings-
cirkeln förefaller utvecklas, som ett resultat av själva arbetsfor-
men, ett tillstånd av tillit till det egna arbetet, en tillit som också 
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låter sig kritiseras och en anda av ömsesidig respekt kan vanli-
gen utvecklas mellan deltagarna och forskningscirkelledaren. 
Tillit till det egna handlandet och till ens egen kunskap utgör en 
grundläggande förutsättning för att nå kunskap i handling. En-
dast om man känner denna tillit och öppnar sig kan kritik mottas 
och utnyttjas för att få nya insikter och ny kunskap. (Molander, 
1996) Här antar jag t ex att arbetet i forskningscirkeln hos den 
enskilde individen kan utveckla en förmåga att ta del av nya 
forskningsrön, men framför allt att hos den enskilde individen 
kan bilda sin egen kunskap för “praktiskt bruk“. Samtidigt som 
en medvetenhet om kunskapens relativa natur kan växa fram och 
därmed leda till en kritiskt reflekterande hållning. Denna kun-
skapssyn uttrycker dels en “nyttoinriktad“ aspekt i form av att 
den ökade yrkeskunskapen skall ge sig till känna i form av en 
förändrad praktik och dels uttrycker den ett teoretisk/filosofiskt 
intresse och att hos den enskilde individen öka förmågan att re-
flektera över kunskapens natur och ger därmed en ökad förmåga 
att tolka och förstå det sammanhang denne finns i. Goodson 
(1995) ser emellertid en fara i detta och han menar att risken är 
att lärare som bara utforskar sin egen praktik i bästa fall kan kri-
tisera och överskrida en trång praktik, men lämnar över tolk-
ningsutrymmet av andra aspekter till andra grupper. Genom att 
teorianknyta forskningscirkelarbetet kan, som jag ser det, denna 
risk väsentligen reduceras genom att perspektivet kan breddas. 
 
Det framstår därför som möjligt att påstå att forskningscirkeln 
upplevs ha en påvisbar påverkan på yrkeskompetensen hos de 
lärare som deltar. Vad som bl a talar för detta är att lärarna själ-
va uppfattar att de förändrar sitt sätt att tänka och att de agerar 
på ett mer medvetet sätt än tidigare. Därmed kan forskningscir-
kelarbetet uppfattas som en tämligen effektiv form av fort- och 
vidareutbildning av lärare. Att lärarna dessutom i hög grad har 
möjlighet att själva definiera på vilka områden de vill utvecklas 
framstår bara som en fördel i det här sammanhanget, inte minst 
för att detta i hög grad verkar motiverande. 
 
 
 
 
- det sker någon påverkan på de kolleger som inte deltar 
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Studien visar att någon vittomfattande påverkan utanför forsk-
ningscirkeln är svår att påvisa som en direkt följd av att lärare 
deltar i forskningscirklar. Det kan naturligtvis finnas många oli-
ka orsaker till detta. En är att verksamheten som regel pågår så 
kort tid att deltagarna är fullt uppe i att kunna genomföra vad de 
själva håller på med. Därmed har de knappast anledning att in-
volvera andra lärare. Däremot kan man spekulera vad som skul-
le hända om arbetet fortsatte under längre tid. Det skulle då för-
modligen finnas skäl att i vart fall från tid till annan även försö-
ka att involvera även andra kolleger. Deltagarna i en forsknings-
cirkel utgörs på en skola som regel av en liten minoritet av lä-
rarna. Därmed är det få som direkt berörs och eftersom lärares 
tid är hårt strukturerad och uppbunden av regelbundet återkom-
mande aktiviteter uppstår inte de möten som skulle behövas för 
att forskningscirkeln skall kunna utöva en tydlig påverkan på de 
som väljer att inte ansluta sig till en forskningscirkel. Det före-
faller ändå troligt om deltagarna utgörs av s k kodbärare (se t ex 
Berg, 1995) så kommer forskningscirkeln att långsiktigt kunna 
utöva ett inflytande, men om deltagarna redan utgörs av margi-
naliserade deltagare i den vardagliga verksamheten kommer 
också forskningscirkelns effekter utanför gruppen sannolikt ock-
så att få marginell betydelse. Här behövs det dock göras uppföl-
jande studier av de som inte deltar i vad mån de upplever att de 
påverkas av att deras kolleger arbetar i en forskningscirkel. 
Samtidigt kan man hävda att det rör sig om långsamma proces-
ser, men att det ändå förefaller rimligt att anta att påvisbara ef-
fekter kommer att uppstå. Sammanfattningsvis kan man således 
säga att forskningscirkeln endast i liten grad förefaller ha någon 
uppenbar påverkan på kollegor utanför forskningscirkeln, men 
att det ändå framstår som att det finns en potential för att en så-
dan påverkan skall kunna komma till stånd. 
 
 
- skolans verksamhet generellt sett påverkas 
Då det inte är möjligt att påvisa att forskningscirkeln i någon ut-
sträckning påverkar kollegor utanför forskningscirkeln är det 
inte heller möjligt att säga att skolans verksamhet generellt sett 
berörs. Det går ända, som jag ser det, att anta att forskningscirk-
lar skulle kunna innehålla en potential för att kunna fungera som 
en arena för en skolas interna utvecklingsarbete i ett buttom-up 
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perspektiv. Forskningscirkelns arbetsform framstår som en möj-
lighet att ta sig an frågor som t ex har att göra med skolans kva-
litetsarbete, med att utvärdera lokala arbetsplaner av olika slag 
och som ett forum för diskussioner om lärande. För att denna 
typ av frågor skulle kunna aktualiseras krävs emellertid att rek-
torer, förvaltningsledning och ansvariga politiker involveras, 
åtminstone i betydelsen att de kan skapa de nödvändiga förut-
sättningarna för detta, t ex i form av att tid ställs till förfogande 
och att ledningen ger verksamheten legitimitet. Samtidigt kan 
man naturligtvis ställa sig undrande till vad som i så fall kom-
mer att hända med den relativa frihet som forskningscirkeldelta-
gare i dag åtnjuter när det gäller val av uppgifter. I detta kan 
emellertid ligga en fara så till vida att deltagarnas positiva in-
tresse och engagemang, som det kan spåras hos de deltagare 
som omfattas av den här studien, kan försvinna. 
 
 
Den andra frågeställningen som studien avser att belysa och 
diskutera är: 
 
b) Kan forskningscirklar ses som ett uttryck för en bakomlig-
gande kunskapssyn 
 
Englund (1995) använder tre, som han benämner det, utbild-
ningskonceptioner, den patriarkatiska, den vetenskapliga och 
den demokratiska för att kategorisera olika kunskapssyner. Den 
patriarkatiska konceptionen, som var den dominerande fram till 
tiden runt andra världskrigets slut, byggde på religiösa värden. 
Samhällets sekularisering måste antas verksamt ha bidragit till 
en övergång till den vetenskapliga och den demokratiska kon-
ceptionen, vilka i dag kan ses som samtidigt existerande, delvis 
som komplementära och delvis som konkurrerande. Den veten-
skapliga konceptionens bärande idé är kunskap som vetenskap-
ligt belagda sanningar och fakta. Forskningscirkeln måste själv-
klart ses som ett uttryck för denna konception. Det finns skäl att 
anta att olika konceptioner sett över tid förändrar innehåll och 
fokus. Den demokratiska konceptionen har också utvecklats 
successivt under tiden efter det andra världskriget. De bärande 
tankarna kan sägas vara att utbildning syftar till att kritiskt 
granska kunskaper och perspektiv och genom egna omtolkning-
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ar bygger individer upp egna perspektiv genom samtal. Sett från 
en sådan utgångspunkt representerar forskningscirkeln, som jag 
tolkar det, också en kunskapssyn som uttrycks i den demokratis-
ka konceptionen. Det tycks samtidigt finnas ett perspektiv som 
inryms både i den vetenskapliga och den demokratiska koncep-
tionen, nämligen genom att en forskningscirkel antas kunna vara 
ett effektivt sätt att förändra och utveckla verksamheten och att 
detta sker i en anda av vetenskaplighet och med demokratiska 
arbetsformer.  
 
Genom att benämna något för en forskningscirkel ger det också 
upphov till frågor om begreppet forskning kan betyda flera olika 
saker där en gemensam nämnare är att det är fråga om att produ-
cera ny kunskap. Därvid kan man fråga sig om kunskapen behö-
ver vara ny i betydelsen unik, dvs att denna fram till nu är okänd 
av alla mänskliga varelser, eller om det räcker med att den är ny 
för den som upptäcker den. Med en sträng definition blir det 
snarast en fråga om utbildning. Om forskning i stället definieras 
som en fråga om metodval och tillämpning av dessa kan de upp-
komna effekterna mycket väl ses som ett utslag av en forsk-
ningsaktivitet. Begreppet cirkel leder i sin tur tankarna till stu-
diecirkeln och kanske detta kan leda tankarna till att det är fråga 
om en viss typ av arbetsform och den kunskapssyn som råder 
där. I en rapport från Skolverket (1995) menar dess författare att 
forskningscirklar där forskare möter lärare är ett embryo till just 
en annorlunda fortbildningsmodell. De förefaller således att på 
den här punkten ansluta sig till en mera strikt definition av be-
greppet forskning. I rapporten antyds samtidigt en annan kun-
skapssyn än den som t ex den traditionella fortbildningen repre-
senterar. Rapportförfattarna visar på att verksamheten i forsk-
ningscirklarna är learning by doing inspirerad, där utökade kun-
skaper om vardagens praktik lyfts fram. Detta visar också på att 
stor vikt läggs vid kunskaper som uppfattas som handlingsrele-
vanta, dvs att de kan bidra till att förändra sättet att undervisa. 
 

“Utgångspunkten är att det är deltagarnas behov 
som skall styra och att de själva skall producera 
kunskaper om sin undervisningspraktik kan därvid 
leda till att man kommer bort från ett traditionellt 
fortbildningstänkande i termer av ämnesfördjupning 
kontra allmändidaktik.“ (Skolverket, 1995:20) 
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Enligt denna rapport menar de undersökta lärarna att arbetet i 
forskningscirklar handlar om ett förhållningssätt till kunskap 
och undervisning - ett förhållningssätt som karaktäriseras av ett 
aktivt reflekterande. Där kan man, som jag förstår det, anta att 
det aktiva reflekterande skall leda till nya insikter och därmed 
till ny och handlingsrelevant kunskap. Arvidson (1997) drar t ex 
slutsatsen att forskningscirkelns syfte inte är att göra forskare av 
deltagarna, utan att det i stället handlar om ett medvetandegö-
rande. 
 

“Detta förhållningssätt kan sedan hjälpa människor 
att dechiffrera och blottlägga maktaspekter i exem-
pelvis samhället (eller i arbetslivet) eller att ifråga-
sätta sådant som tas för givet som objektiva san-
ningar. Detta är helt ovärderliga kunskaper för 
människorna i dagens informationssamhälle. Ett 
samhälle som ständigt kräver att dess medborgare 
ska ta ställning till olika typer av information och 
kunskaper.“ (Arvidson, 1997:15) 

 
Detta uttrycker, enligt Arvidson, en syn som innebär att forsk-
ningscirkeln kan ses som en pedagogisk metod som gör delta-
garna till kritiska samhällsmedborgare, dvs en emancipatorisk 
kunskapssyn, eller för att använda Englunds (1995) termer vara 
en del av den demokratiska konceptionen. 
 
Ett annat sätt att närma sig frågan om viken kunskapssyn som 
dominerar i en forskningscirkel är att använda ett didaktiskt per-
spektiv16. Didaktiska frågeställningar utan en explicit eller im-
plicit koppling till en bakomliggande kunskapssyn torde inte 
vara möjliga att formulera. Didaktiken blir därmed ett likaledes 
explicit eller implicit ideologiskt verktyg. Hur kan forsknings-
cirkeln beskrivas och förstås från dessa utgångspunkter? Forsk-
ningscirkeln tar inte ställning i vad-frågan, dvs vilka kunskaper 
som skall ses som viktiga, utan detta överlåts till den enskilde 
deltagaren att själv upptäcka och besluta om. Här råder, i vart 
fall som det verkar, stor frihet. Däremot måste man tänka sig att 
strukturella och organisationskulturella faktorer ger en begrän-
sande ram. Däremot finns en klar uppfattning om betydelsen av 
hur denna kunskapsprocess sker, det är t ex centralt att skilja 
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mellan fakta och värderingar och att det som framhålls som fak-
ta skall ha frambringats utifrån den vetenskapliga ideologins 
grundläggande postulat. På den punkten är forskningscirkeln, 
som jag ser det, närmast dogmatisk. Varför ett visst kunskaps-
område skall bearbetas blir som en följd av detta naturligt att 
låta deltagarna avgöra, men detta övervägande hos den enskilde 
utsätts för en kritisk granskning av övriga deltagare och vad 
andra redan visat inom ett aktuellt kunskapsområde. Forsk-
ningscirkeln sett med utgångspunkt från hur-frågan ger uttryck 
för ett learning by doing perspektiv, där användandet av forsk-
ningscirkelns metoder och samspelet mellan individ och forsk-
ningscirkelledare och interaktionen mellan forskningscirkelns 
deltagare blir centrala. Forskningscirkeln skulle här också kunna 
karaktäriseras som ett problembaserat lärande (PBL). Ser vi t ex 
på hur litteratur används så sker det genom att problemvalet styr 
litteraturvalet, i stället för att litteraturen styr problemvalet. Här 
finns, enligt min uppfattning, en tydligt markerad och en i grun-
den annan kunskapssyn än den som dominerar i det svenska 
skolsystemet. Forskningscirkeln representerar samtidigt vad 
man inom andra områden skulle kalla tillämpad forskning, i be-
tydelsen att resultatet skulle kunna användas för att förbättra 
praktiken. Detta faller inom den pragmatiska tradition som De-
wey (1995) fått komma att stå som upphovsman för. Pragmatis-
men kan ses som att den bygger på en kunskapssyn som i sig ut-
trycker en nyttoinriktning, t ex att kunskapen kan användas för 
att t ex förbättra individens livschanser. Kunskapen får samtidigt 
en instrumentell funktion i betydelsen att den blir vägledande 
för individens agerande i vardagen (Lübcke, 1994). 
 
Mycket av vad pedagogiska forskare har varit sysselsatta med 
rör elevers lärande. Så vitt jag kan utröna har detta även gällt för 
det problembaserade lärandet (PBL). Även om det säker före-
kommer, har jag inte stött på att problembaserat lärande också 
uttalat tillämpas på fort- och vidareutbildning av yrkesverk-
samma lärare, trots att det skulle förefalla ligga nära till hands. 
Ett exempel på detta utgörs emellertid av när lärare inom ramen 
för en forskningscirkel undersöker sin egen vardag. Arends 
(1998), (med hänvisning till Krajcik, Blumenfeld, Marx & So-
loway, 1994; Slavin, Madden, Dolan & Wasik, 2992; 1994), an-
ger ett antal kriterier för vad som utmärker ett problembaserat 
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lärande och från denna utgångspunkt. Ett problembaserat läran-
de utgår från frågor och problem som är meningsfulla både på 
ett personligt och socialt plan för deltagarna. Frågor och pro-
blem rör autentiska och realistiska situationer i vardagen som 
inte har enkla svar som det samtidigt kan finnas alternativa svar 
på. Arbetet i en forskningscirkel utmärks av att deltagarna for-
mulerar problem från den egna vardagen som de finner angeläg-
na, samtidigt som det sällan finns givna svar. Lösningen på de 
problem som formuleras kan sällan antas vara vare sig enkla el-
ler självklara, i stället finns ofta konkurrerande svar. Även om 
det problembaserade lärande är centrerat runt ett särskilt ämne 
innehåller problemet lösningar som går över traditionella äm-
nesgränser. I en forskningscirkel kan det antas vara svårt att 
formulera ett problem som existerar i lärares vardag så att det 
skulle strikt kunna sägas tillhöra ett speciellt skol- eller universi-
tetsämne. Lärares arbete i en forskningscirkel kan därför i de 
flesta fall antas utgöra ett exempel på ett ämnesövergripande ar-
bete. Ett problembaserat lärande förutsätter vidare att deltagarna 
genomför verkliga undersökningar. De måste analysera och de-
finiera problemet, samla information och dra slutsatser. Arbetet i 
en forskningscirkel kan ses som problembaserat därför att delta-
garna förutsätts arbeta så att de definierar problem, samlar data 
och drar slutsatser. Ett problembaserat lärande kräver att delta-
garna konstruerar och presenterar resultatet på ett synbart och 
påtagligt sätt, t ex i form av artefakter eller utställningar. Exem-
pel kan i det fallet vara rapporter, fysiska modeller, en video el-
ler ett dataprogram. I en forskningscirkel förutsätts arbetet resul-
tera i en rapport där resultatet av deltagarnas ansträngningar tyd-
ligt framgår. Ett problembaserat lärande karaktäriseras också av 
att deltagarna arbetar i par eller i små grupper. Att arbeta till-
sammans ger motivation för att angripa komplexa uppgifter och 
ökar samtidigt möjligheterna för att de skall uppstå en dialog 
mellan eleverna. Deltagarna i en forskningscirkel förutsätts ar-
beta i mindre grupper, även om enskilt arbete kan förekomma. 
Detta antas i sin tur skapa en hög motivation för uppgiften och 
att det också leder till att det uppstår en dialog, mellan deltagar-
na och forskningscirkelledaren. Från mina utgångspunkter tycks 
det vara så att det arbetssätt som används forskningscirkeln väl 
sammanfaller med de kriterier som utmärker ett problembaserat 
lärandet (PBL). Till detta skulle kunna tilläggas att det finns oli-
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ka alternativa möjligheter att arbeta med PBL. Ett som går ut på 
att ett problem hanteras i flera och på förhand bestämda steg (se 
t ex Hård af Segerstad, m fl, 1998) och närma sig därmed att det 
problembaserade lärandet blir en metod som tillämpas mer eller 
mindre strikt. Ett annat sätt, och som vanligen används i forsk-
ningscirkeln, är att lärande ses som en process med ett ständigt 
prövande. I det fallet blir det problembaserade lärandet ett ut-
tryck för ett förhållningssätt. Den väsentliga skillnaden, ligger 
enligt min mening, i att i det första fallet är metoden given och i 
det senare fallet är också tillvägagångssättet problembaserat. 
 
Vilka effekter kan man då förvänta sig uppstå genom att ett pro-
blembaserat lärande används? Bredderman (1983) (redovisat i 
Arends, 1998) har genomfört en kvalitativ metastudie av 57 un-
dersökningar, genomförda under perioden 1967 till 1978, där ef-
fekterna av process- och aktivitetsorienterad undervisning jäm-
fördes med traditionella undervisningsmetoder. Bredderman 
fann att de största skillnaderna, till den process- och aktivitets-
orienterad undervisningens fördel, gällde förmågan att förstå ve-
tenskapliga metoder, kvalificerat tänkande (“higer-order thin-
king“) och kreativitet. Dessa faktorer är självfallet svårdefinie-
rade och därmed svåra att undersöka och värdera, varför resulta-
tet av Breddermans studier inte kan tas för givna, men resultatet 
är samtidigt intressanta och manar till fortsatta studier. Man kan 
då fråga sig om lärarnas arbete i forskningcirklarna leder till att 
deras förmåga till att de bättre kan hantera vetenskapliga meto-
der, utveckla “higer-order thinking“ och sin kreativitet och vad 
betyder det i så fall för att de kan utveckla sin yrkeskunskap? 
 
Ytterligare en annan infallsvinkel på den kunskapssyn som råder 
i en forskningscirkel utgår från hur individer kan antas tillägna 
sig ny kunskap. Något förenklat kan sägas att det finns två prin-
cipiellt olika sätt att närma sig denna frågeställning. Detta kan 
också ses som en slags “vattendelare“ mellan dem som i första 
hand ser kunskap som möjlig att definiera 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, dvs ett konstruktivistiskt synsätt. I det första 
fallet antas resultatet leda till en relativt enhetlig kunskapsmassa 
hos individerna. I det senare fallet kommer det att finnas en va-
riation i kunskapsmassan. Dessa grundläggande antagande får 
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konsekvenser både för hur undervisning organiseras och hur ak-
törernas 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 första fallet en kvanti-
tativ betydelse och i de senare en kvalitativ betydelse. Synen på 
kunskap avspeglar sig också på det sätt som undervisningen or-
ganiseras och genomförs. Detta kan uttryckas som att det synsätt 
som har varit dominerande är det förmedlingspedagogiska, dvs 
att kunskap kan definieras och “förpackas“ och struktureras i 
lämplig form. Den bakomliggande teorin 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 tillgodogöra sig detta. 
Eleven förväntas att allt eftersom kunskaperna tillväxer kunna 
integrera dessa och samtidigt förstå en alltmer komplex verklig-
het. Elevens framgångar återspeglar sig i vad mån de kan återge 
vad läraren och läromedlen förmedlat. En annan utgångspunkt är 
den som den konstruktivistiska teoribildningen om lärande ger 
ett uttryck för. Där antas elevens kunskaper öka i en oregelbun-
den, men ändå kontinuerlig process. En bärande tanke är att när 
eleven inte kan förstå eller hantera hur verkligheten är beskaffad 
kan detta initiera ett lärande, dvs fungera motiverande. Vad ele-
ver lär blir då en fördjupning, utvidgning och nyansering av ti-
digare föreställningar om verklighetens beskaffenhet. Lärarens 
roll blir att konfrontera eleven med nya situationer där deras fö-
reställningar utmanas. Problemet är att elevernas erfarenheter 
sällan överensstämmer med skolans traditionella ämnesgränser. 
Detta kan i sin tur antas leda till 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 dra slutsatser. (Scherp, 1999) Forskningscirkeln fö-
refaller från dessa utgångspunkter vila på en konstruktivistisk 
ansats. Trots detta torde det ändå vara rimligt att anta att bägge 
dessa synsätt äger viss giltighet, dvs det förefaller som att kun-
skap till en del kan förmedlas och att kunskap inte alltid kan 
“erövras“ utan att först ha föregåtts av en viss kunskapsförmed-
ling från den som redan “äger“ denna. 
 
Från mina utgångspunkter anser jag mot bakgrund av den 
genomgång som jag gjort att det finns skäl att kunna påstå att 

  111100



forskningscirkeln vilar på en konstruktivistisk kunskapssyn och 
där förhållningssätt som learning by doing och problembaserat 
lärande framstår som ändamålsenliga angreppssätt för att indivi-
der skall kunna skapa sina egna kunskaper.  
 
 
6.2 Avslutning 
När resultatet av studien skall summeras kan det också vara re-
levant att ställa sig frågan vad studien har lett fram till. Vad gäll-
er metodiska aspekter har väl etablerade metoder för datainsam-
ling använts, varför studien knappast kan göra några anspråk på 
att ha utvecklat pedagogikens undersökningsmetoder. På teori-
området har undersökningen bidragit till att försöka skapa ett, 
om än preliminärt, analysschema för att fånga in och analysera 
upplevda effekter av forskningscirkelarbetet. Analysschemat 
måste betraktas som just preliminärt, men att detta har visat sig 
vara ett i någon mening fruktbart angreppssätt. Ändock måste på 
den här punkten konstateras att det återstår ett betydande fortsatt 
forskningsarbete för att vidareutveckla analysschemat i flera av-
seenden. Studien har i vissa hänseenden bidragit till att öka kun-
skaperna av hur arbetet i forskningscirkeln i skolan upplevs. Jag 
vill samtidigt inte påstå att den bild som ges på något sätt skulle 
vara heltäckande, snarast har flera frågor uppstått om vad som 
har kunnat besvarats. Värdet av den nu genomförda undersök-
ningen ligger inte i första hand i att enskilda aspekter av pro-
blemet kan förstås bättre, snarare att komplexiteten kunnat tyd-
liggöras. Det finns därför skäl för att forskningscirkelns använd-
ning i skolan bör vara ett forskningsfält av fortsatt intresse. Här 
kan det förtjänas att återigen påpeka att när forskningscirklar 
börjar användas för att utveckla en yrkesgrupp kompetens kan 
detta samtidigt ses som att forskningscirklar används i en ny 
tappning. Med utgångspunkt från den kategorisering som Roos 
(1997) kan forskningscirkeln sägas ha gått in i den “fjärde vå-
gen“. 
 
Den här undersökningen pekar på att det verkar vara så att 
forskningscirkeln kan fungera som ett forum för forskare och lä-
rare att träffas att utbyta tankar, erfarenheter etc. Frågan är dock 
fortfarande i hög utsträckning hur respektive part påverkas av 
sådana möten? Ett annat problem är den roll som skolledningen 
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spelar. Det har inte framkommit något som tyder på att ledning-
en är ointresserade. Däremot är det inte ovanligt att skolledning-
en inte engagerar sig i någon större omfattning. Detta förefaller 
inte beror på ointresse, utan orsaken måste i de flesta fall sökas i 
att dessa är fullt upptagna av andra uppgifter. Detta kan antas 
understödjas av att forskningscirkeldeltagare ofta är initiativrika 
individer som i hög utsträckning klarar sig på egen hand. Verk-
samheten i forskningscirkeln löper således på, men det finns 
goda skäl att tro att ett mera aktivt stöd från ledningen i många 
fall även skulle ge en gynnsam effekt även för verksamheten i 
övrigt. Man kan fråga sig varför har inte skolans ledning som 
regel inte har tid för att intressera sig för att mer aktivt stödja 
vad som sker i forskningscirkeln? För att kunna dra slutsatser på 
skolenhetsnivå skulle det vara av värde att studera vad som sker 
när hela arbetslag ingår i en forskningscirkel, vilket dock sällan 
är fallet, liksom att en hel skola med flera forskningscirklar in-
går i studien, vilket är ännu mera sällsynt. Då detta inte heller är 
fallet hos de skolor och forskningscirklar som studerats, blir de 
eventuella effekter som kan upptäckas på dessa nivåer högst 
osäkra. Samtidigt antar jag att de lärare som är involverade i 
forskningscirkelarbetet inte bara kommer att göra detta isolerat, 
utan att de i olika sammanhang även kommer att diskutera med 
och involvera kollegor utanför forskningscirkeln. Min hypotes i 
det fallet är således att förekomsten av en eller flera forsknings-
cirklar i en skola också kommer att påverka verksamheten i öv-
rigt. Här kan man i sin tur förmoda att det kan finnas stora varia-
tioner mellan olika forskningscirklar, t ex beroende på vilka lä-
rare som deltar, vilken deras status och positioner är, vad de fak-
tiskt sysslar med etc och att detta i hög grad påverkar vilken in-
verkan forskningscirkeln har på kollegor och på skolans verk-
samhet generellt sett. Listan över tänkbara frågeställningar som 
skulle kunna formuleras skulle självfallet kunna göras betydligt 
längre.  
 
Enligt min mening finns det skäl att ytterligare pröva om forsk-
ningscirklar i skolan kan vara ett fruktbart sätt att utveckla lära-
res kompetens, individuellt och i grupp. Studien har pekat på 
några områden där arbetet med att utöka kunskapen om forsk-
ningscirkeln som företeelse skulle kunna fortsätta. Därtill finns 
säker ytterligare många andra intressanta frågor och uppslag 
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som skulle kunna utgöra en grund för ett fortsatt att ytterligare 
utveckla forskningscirkeln som arbetsform och att studera even-
tuellt uppkomna effekter. 
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11  SSee  tt  eexx  TToofffflleerr,,  AA..  11998800..  TThhee  TThhiirrdd  WWaavvee..  NNeeww  YYoorrkk::  MMoorrrrooww,,  eelllleerr  HHaarr--
ggrreeaavvss  ((11999988)),,  ssoomm  eenn  bbllaanndd  mmåånnggaa  aannddrraa,,  mmeennaarr  aatttt  ddeenn  ssaammhhäällllssttyypp  ssoomm  vvii  
bbeennäämmnneerr  mmooddeerrnniitteetteenn  uuppppssttoodd  ii  sslluutteett  aavv  11550000--ttaalleett  oocchh  bböörrjjaann  aavv  11660000--
ttaalleett,,  bbll  aa  ssoomm  eenn  fföölljjdd  aavv  ddeenn  vväässtteerrlläännddsskkaa  kkaappiittaalliissmmeennss  ffrraammvvääxxtt  oocchh  eetttt  
aacccceepptteerraannddee  aavv  ddeett  vveetteennsskkaapplliiggaa  ttaannkkeessäätttteett..  ““MMooddeerrnniitteetteenn  hhaarr  öövveerrlleevvtt  ii  
åårrhhuunnddrraaddeenn;;  ii  ssiinnaa  sseennaarree  ffoorrmm  ii  ddeecceennnniieerr““  ((HHaarrggrreeaavvss,,  11999988::4499))..  DDeettttaa  
ssaammhhäällllee  hhåålllleerr  nnuu  ppåå  aatttt  eerrssäättttaass  aavv  ddeett  ppoossttmmooddeerrnnaa  ssaammhhäälllleett..  HHaarrggrreeaavvss  
ffrraammfföörr  aatttt  mmaann  kkaann  ååttmmiinnssttoonnee  iiddeennttiiffiieerraa  ssjjuu  oolliikkaa  aassppeekktteerr  aavv  pprroossttmmooddeerr--
nniitteetteenn::  

  
““JJaagg  ppååssttåårr  iinnttee  aatttt  ddeessssaa  aassppeekktteerr  aavv  ppoossttmmooddeerrnniitteetteenn  äärr  ddee  
eennddaa  oocchh  aatttt  bbeehhaannddlliinnggeenn  aavv  ddeemm  sskkuullllee  uuttttöömmmmaa  äämmnneett..  MMeenn  
ddee  oommffaattttaarr  vviikkttiiggaa  eelleemmeenntt  ii  ddeett  ppoossttmmooddeerrnnaa  ssaammhhäällllssttiillll--
ssttåånnddeett  oocchh  hhöörr  ttiillll  ddeenn  ssoomm  hhaarr  ssttöörrsstt  iinnvveerrkkaann  ppåå  sskkoollaann  oocchh  
uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  DDee  ssjjuu  ddiimmeennssiioonneerrnnaa  äärr::  

  
--  FFlleexxiibbllaa  eekkoonnoommiieerr  
--  GGlloobbaalliisseerriinnggeennss  ppaarraaddooxx  
--  DDööddaa  ssaannnniinnggaarr  ((““ddeeaadd  cceerrttaaiinnttiieess““))  
--  DDeenn  rröörrlliiggaa  mmoossaaiikkeenn  
--  DDeett  ggrräännssllöössaa  jjaaggeett  
--  TTrryyggggaa  ssiimmuulleerriinnggaarr  
--  KKoommpprriimmeerriinngg  aavv  ttiidd  oocchh  rruumm““  
((HHaarrggrreeaavveess,,  11999988::6611))..  

  
22  DDeenn  ssttäännddiiggtt  ffoorrggååeennddee  rraattiioonnaalliisseerriinnggeenn  ppååvviissaaddeess  rreeddaann  ii  bböörrjjaann  aavv  
11990000--ttaalleett  aavv  ddeenn  ttyysskkee  ssoocciioollooggeenn  MMaaxx  WWeebbeerr..  
  
33  FFoorrsskknniinnggeenn  oomm  ddee  pprrooffeessssiioonneellllaa  yyrrkkeessggrruuppppeerrnnaa  hhaarr  bbll  aa  ggååtttt  uutt  ppåå  aatttt  
sskkiilljjaa  uutt  ddeessssaa  ffrråånn  aannddrraa  yyrrkkeessggrruuppppeerr..  EEnn  cceennttrraall  ffrrååggaa  fföörreeffaalllleerr  hhaa  vvaarriitt  
aatttt  ddeeffiinniieerraa  kkrriitteerriieerr  ppåå  vvaadd  ssoomm  kkäännnneetteecckknnaarr  eenn  pprrooffeessssiioonn  jjuusstt  fföörr  aatttt  
kkuunnnnaa  ggöörraa  ddeettttaa..  ((DDeett  kkaann  ii  ddeett  hhäärr  ssaammmmaannhhaannggeett  vvaarraa  vväärrtt  aatttt  nnootteerraa  aatttt  
ii  ddee  fflleessttaa  fföörreekkoommmmaannddee  ddeeffiinniittiioonneerr  aavv  vvaadd  ssoomm  kkäännnneetteecckknnaarr  eenn  pprroo--
ffeessssiioonn  hhaammnnaarr  lläärraarrggrruuppppeenn  uuttaannfföörr  ddeessssaa  oocchh  kkllaassssiiffiicceerraass  vvaannlliiggeenn  ssoomm  
eenn  sseemmii--pprrooffeessssiioonneellll  yyrrkkeesskkaatteeggoorrii))..  FFoorrsskknniinngg  hhaarr  äävveenn  ffookkuusseerraatt  vviillkkaa  
pprroocceesssseerr  oocchh  ssttrraatteeggiieerr  ddeett  äärr  ssoomm  lleeddeerr  ffrraamm  ttiillll  aatttt  ddee  aavvggrräännssaarr  eetttt  yyrr--
kkeess--  oocchh  kkuunnsskkaappssoommrrååddee..  DDeenn  nnuummeerr  kkaannsskkee  iinnttrreessssaannttaassttee  ffrrååggeessttäällll--
nniinnggeenn,,  eennlliiggtt  mmiinn  mmeenniinngg,,  äärr  vviillkkeenn  ssttäällllnniinngg  ddee  pprrooffeessssiioonneerrnnaass  hhaarr  ii  
ssaammhhäälllleett  oocchh  vvaadd  ddeett  bbeettyyddeerr  ii  ffrrååggaa  oomm  mmaakktt  oocchh  fföörrmmååggaa  aatttt  ppååvveerrkkaa  
ssaammhhäällllssuuttvveecckklliinnggeenn  ((ssee  tt  eexx  SSeellaannddeerr,,  11998899))..  UUrrsspprruunngglliiggeenn  bbeettyyddddee  
pprrooffeessssiioonneellll  aatttt  nnååggoonn  ooffffeennttlliiggtt  bbeekkäännddee  ssiigg  ttiillll  eenn  vviissss  rreelliiggiiööss  lläärraa,,  mmeenn  
ddeettttaa  kkoomm  sseennaarree  aatttt  mmeerraa  aallllmmäänntt  bbeettyyddaa  aatttt  ssttåå  fföörr  eenn  vviissss  uuppppffaattttnniinngg..  II  
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vvaarrddaaggsssspprrååkkeett  ttoorrddee  pprrooffeessssiioonneellll  nnäärrmmaasstt  bbeettyyddaa  uunnggeeffäärr  sskkiicckklliigg  eelllleerr  
yyrrkkeessmmäässssiigg..  SSeellaannddeerr  ((iibbiidd..))  ppeekkaarr  ppåå  bbeeggrreeppppeennss  llaattiinnsskkaa  uurrsspprruunngg,,  ddäärr  
pprrooffeessssiioonn  bbeettyyddeerr  uuppppggiifftt  eelllleerr  yyrrkkee  oocchh  pprrooffeessssiioonneellll  hhaarr  bbeettyyddeellsseenn  yyrr--
kkeessmmäässssiigg..  BBeecckkmmaann  ((11998899,,  ii  SSeellaannddeerr,,  rreedd..,,  11998899))  aannsseerr  aatttt  ddeett  iinnttee  ffiinnnnss  
nnååggoonn  eeggeennttlliigg  ggeemmeennssaammtt  oommffaattttaadd  ddeeffiinniittiioonn  oomm  vvaadd  ssoomm  uuttggöörr  eenn  pprroo--
ffeessssiioonn,,  vvaarree  ssiigg  ii  aallllmmäänntt  sspprrååkkbbrruukk,,  eelllleerr  ii  ffoorrsskknniinnggsslliitttteerraattuurreenn..  ((LLuunndd--
ggrreenn,,  11999999))  
  
4 Det kan här ha ett visst intresse att jämföra med den s k SIA-skolan 
(skolans inre arbete) som skulle genomföras i det svenska skolsystemet 
på 1970-talet, men som så vitt jag förstår inte gav några egentliga effekter 
trots att stora resurser satsades på denna förändring. Möjligen var det så 
att de yttre förutsättningarna saknades och att försöket till reformering var 
ett politiskt reformarbete som saknade förankring i skolan värld. 
 
5 Den pedagogiska forskningen har tidigare kritiserats bl a för att inte vara 
relevant för den pedagogiska praktiken i tillräckligt hög grad (t ex Gus-
tafsson & Marton, 1986). Arfwedson (1992) menar t ex att det i hög grad 
är skolpolitiken och skoladministrationen som är forskningsanknuten vil-
ket inneburit en utarmning av pedagogikforskningens teoribildning. 
 
6 Företagsekonomerna Bruzelius & Skärvad (1995) menar att de profes-
sionella yrkesgrupperna kännetecknas av att: 
- de kontrollerar ett visst kunskapsområde 
- de har en lång grundutbildning och de behöver kontinuerlig fortbildning 
- de har ett internt normsystem och en egen yrkesetik 
- de är beroende av närhet till forskningsresultat 
- de har ett personligt ansvar för sitt arbete 
 
II  aannaallooggii  mmeedd  ddeettttaa  sskkuullllee  sseemmii--pprrooffeessssiioonneellllaa  yyrrkkeesskkaatteeggoorriieerr  ssoomm  uupppp--
ffyylllleerr  nnååggrraa  aavv  ddeessssaa  kkrriitteerriieerr,,  ssoomm  mmeenn  ssaammttiiddiiggtt  iinnttee  kkaann  ssääggaass  uuppppffyyllllaa  
ssaammttlliiggaa  ddeessssaa  kkrriitteerriieerr..  
  
77  EEtttt  ssäätttt  aatttt  nnäärrmmaa  ssiigg  ddeennnnaa  pprroobblleemmaattiikk  äärr  aatttt  ssoomm  ssoocciiaallppssyykkoollooggeenn  JJoo--
hhaann  AAsspplluunndd  ggöörr  ((AAsspplluunndd,,  11998877aa  oocchh  11998877bb))  aannvväännddaa  bbeeggrreeppppeenn  ssoocciiaall  
rreessppoonnssiittiivviitteett  oocchh  aassoocciiaall  rreessppoonnssiittiivviitteett  fföörr  aatttt  bbeesskkrriivvaa  ddeessssaa  sskkeeeennddeenn..  
AAsspplluunndd  mmeennaarr  tt  eexx  aatttt  eenn  ppeerrssoonn  mmeedd  hhöögg  ggrraadd  aavv  ssoocciiaall  rreessppoonnssiittiivviitteett  
ssvvaarraarr  ssoocciiaalltt  ppåå  aannddrraa  mmäännnniisskkoorrss  aaggeerraannddee..  EEnn  ffoorrsskkaarree  ii  eenn  ffoorrsskknniinnggss--
cciirrkkeell  bbeehhöövveerr  ssåålleeddeess  aaggeerraa  mmeedd  eetttt  ssttoorrtt  mmååtttt  aavv  ssoocciiaall  rreessppoonnssiittiivviitteett..  
  
88  DDeett  kkaann  ii  ddeett  hhäärr  ssaammmmaannhhaannggeett  vvaarraa  aavv  iinnttrreessssee  aatttt  SSkkoollvveerrkkeett  ii  ssiinn  iinn--
bbjjuuddaann  ((11999999--1111--2255,,  DDnnrr  9999::33116611))  ttiillll  aannssöökkaann  oomm  ssttöödd  fföörr  kkoommppeetteennssuutt--
vveecckklliinngg  22000000  jjuusstt  ffäässtteerr  uuppppmmäärrkkssaammhheett  ppåå  kkoopppplliinnggeenn  mmeellllaann  lläärraarreess  
kkoommppeetteennssuuttvveecckklliinngg  oocchh  sskkoolluuttvveecckklliinngg..  
  
““SSyyfftteett  äärr  aatttt  ffookkuusseerraa  vviikkttiiggaa  uuttvveecckklliinnggssoommrrååddeenn  oocchh  aatttt  uuttvveecckkllaa  oocchh  
bbrreeddddaa  ffoorrmmeerrnnaa  fföörr  llookkaallaa  iinnssaattsseerr  ddäärr  eenn  uuttvveecckklliinnggssoommrrååddeenn  oocchh  aatttt  
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uuttvveecckkllaa  oocchh  bbrreeddddaa  ffoorrmmeerrnnaa  fföörr  llookkaallaa  iinnssaattsseerr  ddäärr  eenn  uuttggåånnggssppuunnkktt  äärr  
ssaammbbaannddeett  mmeellllaann  sskkoolluuttvveecckklliinngg  oocchh  kkoommppeetteennssuuttvveecckklliinngg““  ((SSkkoollvveerrkkeett,,  
11999999--1111--2255::11))  
  
9 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 
1994/1954). 
 
10  Det finns även ett ifrågasättande av det som det uppfattas geometriska 
begreppet triangulering. Kritiken går ut på att begreppet är alltför stel. 
“Den centrala bilden är snarare kristallen, som kombinerar symmetri 
och substans med en oändlig rad av former, substanser, förvandlingar, 
mångdimensionaliteter och infallsvinklar“ (Richardson, 1994:522) 
 
11 Jag deltog själv som en av tre forskningscirkelledare i de fyra grupper 
som arbetade med temat forsknings- och utvärderingsmetodik i form av 
en 5-poängskurs. Dessa kurser var som jag ser det embryot till det som 
skulle bli de forskningscirklar som kommit att utvecklas inom ramen för 
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PuD). Jag har således på den 
här punkten, genom att vara en deltagande observatör, skaffat mig en bild 
som självfallet påverkar min tolkning av forskningscirkeln som företeel-
se. 
 
12 De brevskrivande forskningscirkeldeltagarnas för följande instruktion 
vad gäller eventuell publicering av vad de skriver i sin a brev: 
 
“I den rapport där resultatet presenteras kommer en del citat att återges 
från breven, i syfte att exemplifiera, verifiera, tydliggöra osv. Det kommer 
inte att framgå vem som skrivit vad. Det kommer ibland ändå att vara 
möjligt att sluta sig till vem som skrivit vad då Ni känner varandra väl. 
Om Du inte vill att vad Du skrivit skall återges, måste Du tydligt ange 
vad det är som Du inte godkänner att det citeras.“ (Brevinstruktion)  
  
13 Argyris, C. , & Schön, D. A. 1995. Orgnizational learning II: theory, 
method and practice. Reading, Mass.: Addison-Wesly. Utökad och 
uppdaterad utgåva av Organizational learning- a theory of action per-
spective. 1978. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 
 
1144  II  LLppoo  9944  ffiinnnnss  uunnddeerr  aavvssnniitttteett::  KKuunnsskkaappeerr,,  uuttssaaggtt  aatttt  sskkoollaann  sskkaallll  ssttrräävvaa  
eefftteerr  aatttt  vvaarrjjee  eelleevv::  ““  --  lläärr  ssiigg  aatttt  uuttffoorrsskkaa,,  lläärraa  oocchh  aarrbbeettaa  bbååddee  ssjjäällvv--
ssttäännddiiggtt  oocchh  ttiillllssaammmmaannss  nneedd  aannddrraa““  ((LLppoo  11999944::1111))  
  
15 SFS 1997: 702. “1 §. Varje kommun och skola skall årligen upprätta 
skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppfölj-
ningen och utvärderingen av skolplanen respektive arbetsplanen.“ samt 
“2 § En kvalitetsredovisning skall innehålla en bedömning av dels i vil-
ken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs 
om målen inte har uppnåtts“. 
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16 Didaktik definierades ursprungligen som en utbildningsvetenskap, som 
skulle kunna påskynda inlärningsprocessen. Begreppet har därefter getts 
många olika definitioner, dels inom den tyska traditionen och ännu fler 
inom den amerikanska. I Sverige kom begreppet på allvar att diskuteras 
livligt från mitten av 1980-talet i och med att didaktik kom att införas 
som obligatorisk del i utbildningen av lärare. Englund (1992) hävdar att 
det är den snäva undervisningsmetodiska inriktningen som kommit att 
inta en dominerande position inom didaktiken, inte minst för att detta ger 
en “närhet“ till skolans undervisningsmetodiska problem. 
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