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Varför forskningscirklar? Reflektion och lärande samtal för skolans 

ledare 
 

”De här samtalen är så viktiga! Varför har vi inte skapat utrymme för dem förut?” 

 

Uttalandet kommer från en skolledare som deltagit i en forskningscirkel, och flera av dennes 

kollegor instämde med eftertryck i det som just sagts. Denna forskningscirkel var en 

samverkan mellan skolledare i en svensk kommun och forskare vid Uppsala universitet. Den 

bedrevs läsåret 2018-2019 under ledning av de två forskarna (som till vardags arbetar med 

bland annat rektorsutbildning), med samtliga grundskolerektorer och verksamhetschefer i den 

aktuella kommunens utbildningsförvaltning som deltagare. Syftet med forskningscirkeln var 

att bidra till kunskapsbildning och lärande för båda parter. För skolledarnas del handlade det 

om en form av kollektivt lärande genom gemensam reflektion i lärande samtal. 

 

Citatet ovan sätter fingret på två aspekter av skolledares professionella utveckling.1 För det 

första att möjligheten till reflektion och kontinuerliga lärprocesser många gånger är en 

bristvara i skolledares vardag.2 För det andra att det krävs en viss struktur; vissa yttre 

förutsättningar, för att få till stånd ett kollektivt lärande och en systematisk kunskapsbildning.3 

Hur en sådan struktur kan se ut, i form av en forskningscirkel, kommer att illustreras i denna 

text.  

 

”Reflektion” är ett begrepp som används i rubriken, men vad menar vi då egentligen med det? 

En visuell illustration av reflektionens plats i vår samverkan skulle kunna se ut som i 

modellen nedan.4  

  

 
1 Lärares och skolledares professionella utveckling är ett område som bland annat Skolkommissionen särskilt 

pekat ut i sitt slutbetänkande (SOU 2017:35). 

2 Se t ex Oxenswärdh & Forsell (2016) som argumenterar för vikten av ett kontinuerligt lärande för att skolledare 

ska kunna minska det korstryck de befinner sig i och därmed utveckla sin professionella autonomi. 
3 Detta har exempelvis Hans-Åke Scherp skrivit om i boken Lärandebaserad skolutveckling (2013), se kapitel 5. 
4 Modellen har använts av många, se t ex Scherp (2013) kapitel 5. 
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Reflektion är den typ av begrepp som kan ges många olika betydelser, beroende på 

sammanhang. I den forskningscirkel som beskrivs i denna text, har reflektionen en tydlig 

koppling till utövandet av en praktik; närmare bestämt en skolledarpraktik. Reflekterad praxis 

och den reflekterande praktikern är begrepp som här blir relevanta, vilka är ett sätt att 

beskriva vad som kännetecknar kompetent yrkesutövning. Likaså kan lärande reflektion 

användas, vilket betecknar systematisk och medveten reflektion till skillnad från den mer 

vardagliga reflektion som pågår utan tydlig riktning eller struktur. (Se t ex Bie 2014.) 

 

Jörgen Sandberg och Axel Targama (2013) kopplar ihop fenomen som lärande och utveckling 

av människors kompetens med förståelse, och de poängterar vikten av att förändra en 

människas förståelse för att ett verkligt lärande ska kunna ske. Författarna menar att 

människors handlingar inte styrs av yttre faktorer i sig, utan av deras förståelse av dessa 

faktorer. Deras resonemang blir relevant här eftersom de framhåller just reflektion som en 

viktig förutsättning för en förändrad förståelse. De betonar också att vi människor, för att 

kunna reflektera över våra handlingar, behöver få en viss distans till dem. För att komma 

bortom vår befintliga förståelse behöver vi någon form av impuls utifrån. Vidare pekar de ut 

tre olika sätt att uppnå distans med hjälp av yttre impulser: ett oväntat problem i arbetet som 

leder till självreflektion; reflektion genom dialog med andra; reflektion utifrån texter.  

 

Reflektion genom dialog med andra har varit centralt i den aktuella forskningscirkeln. Bilden 

nedan har vi använt för att samtala om just deltagarnas olika förståelse av skolledarskap. 

Öppningarna i ramen runt figuren illustrerar var och ens förståelse av figuren, vilken i detta 

fall symboliserar skolledarskap. Utifrån bilden har vi resonerat om hur gruppen kan ta hjälp 

av varandra för att utvidga den enskilda deltagarens förståelse, och uppnå en mer utvecklad 

gemensam förståelse.  
 

 
 

Forskningscirkelns framväxt  
 

Forskningscirkeln har sitt ursprung i studiecirkeln, som föddes ur folkrörelsernas 

demokratiska ideal om allas rätt till medborgerlig bildning. Den svenska 

studiecirkeltraditionen, med rötter i en bildningstradition inom arbetarrörelsen och 

fackföreningsrörelsen, utvecklades under början av 1900-talet. Den form som idag har 

kommit att kallas forskningscirkel utvecklades under 1970-talet, från början som en 

verksamhet för fackligt förtroendevalda. (Holmstrand & Härnsten 2003, s. 17ff.)  
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I dagens forskningscirklar finns spår av de demokratiska idealen kvar; vanligen i form av en 

strävan efter en mer jämbördig och demokratisk relation mellan forskare och deltagare, och 

att se alla deltagare som en resurs utifrån var och ens yrkesroll. De båda parternas olika 

perspektiv och utgångspunkter betraktas som en potentiell tillgång för kunskapsutvecklingen i 

cirkelns arbete. (Lahdenperä 2014, s. 23.)  

 

Forskningscirkelns karaktär och upplägg 
 

Forskningscirkeln kan beskrivas som en samarbetsform där universitetets vetenskapligt 

grundade kunskap möter praktikens beprövade erfarenhet. En uppdelning som ibland används 

är forskning på eller om t ex lärare eller skolledare, respektive forskning med dessa aktörer. 

Att forska på eller om har sitt ursprung i mer traditionell forskning, där de som befinner sig i 

den studerade verksamheten ofta blir ”studieobjekt”. Att forska med skolans professionella 

innebär istället att de är delaktiga i formulerandet av frågor och i forskningsprocessen som 

helhet. (Nählinder 2009 s. 183; Persson 2017, s. 8.)  

 

Forskningscirklar består av ett antal deltagare som är yrkesverksamma inom ett visst fält, 

exempelvis skolan, som samarbetar med en eller flera forskare genom regelbundna träffar.5 I 

den cirkel som här ska beskrivas har samtalen vid cirkelträffarna varit utforskande och 

reflekterande till sin karaktär, och haft som syfte att bidra till ökad kunskap om, och fördjupad 

förståelse av, skolans ledarskap. I samtalen använde vi deltagarnas praktikgrundade 

erfarenheter av ledarskap som utgångspunkt. Det har funnits en tydlig samtalsstruktur, 

inspirerad av den ”dialogiska reflektionsmodellen” utarbetad av Karin Åberg (2014).  

 

Mellan forskningscirkelns träffar fick deltagarna genomföra en form av självobservation och 

dokumentera den egna praktiken i situationer där ledarskapet utövades. Detta gjordes med 

hjälp av en särskild dokumentationsstruktur i form av ett s.k. reflektionsprotokoll som 

medverkande forskare tillhandahöll. De ifyllda reflektionsprotokollen bildade sedan underlag 

för samtalen vid forskningscirkelns träffar. Både deltagarnas dokumentation och samtalen i 

cirkeln användes även av oss forskare för vårt analysarbete. I denna text presenteras resultat 

och slutsatser av gruppens gemensamma reflektioner, samt av forskarnas analyser.6 
 

Kunskap för skolledares ledningspraktik 
 

I det inledande skedet av analysarbetet kunde vi urskilja tre övergripande kategorier ur 

materialet, som framstod som gemensamma för såväl rektorerna som verksamhetscheferna: 

ledarens uppgifter och ansvar; ledarens förmågor och kunnande; svårigheter och dilemman i 

ledaruppdraget. Ibland är innehållet i varje kategori mycket samstämmigt mellan de två 

grupperna och det blir tydligt att deras uppdrag har stora likheter i termer av exempelvis 

arbetsuppgifter och ansvar. Ibland framträder istället skillnader, baserat på till exempel delvis 

olika intressenter och målgrupper. 

 

I genomgången av deltagarnas reflektionsprotokoll, där situationer ur deras ledningspraktik 

fanns dokumenterade, såg vi att av de 24 situationer som har dokumenterats handlar alla utom 

ett fåtal om tillfällen där ledningspraktiken involverar kontakt med andra människor. Av dessa 

 
5 För en mer utvecklad beskrivning, se t ex Persson (2009) och Lahdenperä (2014). 

6 Presentationen görs här i sammanfattad form, för en mer utvecklad redovisning se projektrapporten på 

www.forumforsamverkan.uu.se.  

http://www.forumforsamverkan.uu.se/


4 
 

handlar den stora majoriteten om kontakter med medarbetare. I var och en av de tre kategorier 

som inledningsvis utmejslats kan ett medarbetartema urskiljas: 

 

När det gäller ledarens uppgifter och ansvar handlar det exempelvis om att både stödja och 

utmana medarbetarna. Stödja innebär exempelvis att säkerställa rimlig arbetsbelastning, att stå 

bakom dem när de blir kritiserade av vårdnadshavare, att hantera motsättningar inom 

personalgruppen. Utmana kan handla om att kräva en hög kvalitet i de arbete som 

medarbetarna utför, att återkoppla på det utförda arbetet, att ta upp klagomål från 

vårdnadshavare med dem.  

 

Inom kategorin ledarens förmågor och kunnande handlar det om att kunna hjälpa medarbetare 

att se sin del i en större helhet och ta sitt ansvar i den, att hjälpa dem att se sin del i det som 

sker (exempelvis i relationen till eleverna), att förmedla svåra budskap (exempelvis att de har 

stora svårigheter att utföra sitt uppdrag). 

 

Slutligen, när det gäller svårigheter och dilemman i ledaruppdraget, finns teman som 

balansen mellan å ena sidan verksamhetens kvalitet och å andra sidan medarbetarens trivsel 

på arbetsplatsen och upplevelse av arbetet, balansen mellan god resursanvändning och 

personalens delaktighet, samt balansen mellan vårdnadshavares (befogade) kritik och att stå 

bakom medarbetare. 

 

Kunskap för skolledares kollektiva lärandepraktik 
 

Bland både rektorerna och verksamhetscheferna betonade skolledarna värdet av att 

regelbundet reflektera över den egna praktiken. Det man framförallt har tagit fasta på i 

ledningsgruppen är samtalsformen. Skolledarna lyfter fram betydelsen av en struktur som ger 

alla talutrymme samtidigt som den bidrar till allas aktiva deltagande, eftersom den upplevs 

bidra till ett ökat gemensamt ansvarstagande för verksamheten och de utmaningar som 

uppstår i förhållande till den.  

 

Samtalsledarens funktion lyfts fram som betydelsefull för reflektionen, eftersom det utan god 

ledning är lätt att tappa fokus eller att alltför snabbt börja leta lösningar. I det sammanhanget 

framhålls även betydelsen av att få distans till sin yrkespraktik, och av frågor som bidrar till 

att man får hjälp att se praktiken på ett nytt eller delvis annat sätt. För att skapa distans och få 

syn på olika aspekter av praktiken är även det egna dokumenterandet en resurs. 

 

Dokumentationen av den egna ledningspraktiken, som ska ligga till grund för samtalen, 

uppfattas som viktig för kvaliteten i de samtal som förts i forskningscirkeln, även om den 

uppfattas som svår att ge utrymme för i en arbetsintensiv vardag. För att det ska prioriteras 

krävs att det schemaläggs, gärna i samband med gemensamma obligatoriska aktiviteter. Här 

är det en fördel att samtliga deltagare i ledningsgruppen har upplevt styrkan i att dokumentera 

sin praktik som underlag för samtalen, och att det sannolikt är en gemensam angelägenhet för 

hela ledningsgruppen att det skapas goda förutsättningar för denna del av arbetet.  

 

Kunskap för en forskningscirkelpraktik 
 

Från början var tanken att rektorer och verksamhetschefer skulle ingå i samma grupp. Det 

visade sig dock snabbt att detta innebar vissa etiska svårigheter på grund av över- och 

underordning mellan de båda yrkesgrupperna, vilket gjorde att deltagarna delades upp i en 
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grupp med rektorer och en grupp med verksamhetschefer. Nämnda svårigheter handlade dels 

om att det som verksamhetschef upplevdes svårt att välja ut situationer att dokumentera och 

avhandla i forskningscirkeln, då det som uppfattades som relevanta situationer ofta rörde 

samarbete och relationer med just rektorer. Både verksamhetschefer och rektorer upplevde det 

också som känsligt att dela med sig av egna brister och osäkerhet som ledare, inför antingen 

sina medarbetare eller sin (ofta lönesättande) chef. 

 

Ett annat tema inom denna praktik har att göra med att implementeringsarbete behöver 

genomföras med ett långsiktigt fokus. Förändringar i skolans världs tar tid, ofta fem år eller 

mer. (Blossing 2008, s. 45.) Ett sätt att skapa förutsättningar för deltagarna att lyckas hålla i 

arbetet när själva forskningscirkeln är avslutad (trots att verksamhetens och omvärldens krav 

tränger sig på), är att planera för någon form av spridning av forskningscirkelns resultat. Det 

kan göras internt inom huvudmannen eller externt för en större målgrupp, i olika skriftliga 

och/eller muntliga former. I vårt fall fanns ett gynnsamt tillfälle till kunskapsspridning några 

månader efter att cirkeln hade avslutats, i form av en konferens om forskningscirklar 

arrangerad av Uppsala universitet. Vi gjorde där en gemensam muntlig presentation där både 

vi som forskare och fyra av deltagarna från cirkeln medverkade.  

 

Avslutning 
 

I denna text har vi velat ge en illustration av den bredd av kunskap som en forskningscirkel 

med det aktuella upplägget kan bidra med. De olika kunskapsbidragen kan betraktas i relation 

till olika praktiker: skolledares ledningspraktik, skolledares kollektiva lärandepraktik och en 

forskningscirkelpraktik. Dessa bidrag kan ha relevans för såväl rektorer som 

verksamhetschefer och förvaltningschefer inom utbildningsväsendet. Vidare kan den kunskap 

som utvecklats vara relevant för dem som planerar att organisera och/eller leda en 

forskningscirkel. För en mer utvecklad redovisning av samverkansprojektet i sin helhet, se 

projektrapporten på Forum för Samverkans hemsida: https://www.forumforsamverkan.uu.se. 

Utöver detta pågår även arbete med att ta fram ytterligare kunskap om skolledares 

ledningspraktik, vilken kommer att publiceras i kommande rapporter i form av exempelvis 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  
 

 

  

https://www.forumforsamverkan.uu.se/
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