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Introduktion

Forskningscirkel som metod för kompetensutveckling och som en arena för kunskaps-
utveckling mellan fältet och akademin har blivit mer och mer populär inom många 
lärosäten. Flera forskare (Holmstrand & Härnsten, �003; Persson, �008) anser att forsk- 
ningscirkel är en svensk företeelse med rötter i bildningstradition inom den svenska 
arbetar- och fackföreningsrörelsen, där studiecirkeln var och fortfarande är en viktig 
del. De första forskningscirklarna kom till för att organisera mötet mellan vetenskap-
lig respektive erfarenhetsgrundad kunskap.

Det finns emellertid få publikationer som beskriver forskningscirkelarbetet som ett 
sätt att forska och samtidigt bedriva en medveten reflektion över dess betydelse för 
samproduktion. Därför är det av stor betydelse att kritiskt granska och problematisera 
forskningscirkel som metod och arena för kunskapsutveckling. Som forskningsdesign är 
det också viktigt att teoretiskt analysera och reflektera över praktiska erfarenheter av 
forskningscirkelarbetet. Det finns ett värde att samla och dokumentera den beprövade 
erfarenhet av att leda forskningscirklar för att bidra till kunskapsutveckling som sedan 
kan gynna användningen av forskningscirkel som redskap för samproduktion. 

Antologins olika författare arbetar vid Mälardalens högskola och har en gedigen er-
farenhet av att arbeta med forskningscirklar och ett intresse i att undersöka vilka be-
tingelser är gynnsamma för forskningscirkelarbetet. De erfarenheter och den empiri 
som vi erhöll med arbetet i forskningscirklar har vi använt för att kritiskt granska och 
analysera utifrån olika antaganden om kvalité i samproduktion mellan akademi och 
aktörer i det omgivande samhället. Det var viktigt att utkristallisera vilka betingelser 
som gynnar respektive motverkar kvalitén. Projektet Mänskliga rättigheter i offentlig 
förvaltning utgör ramen för våra erfarenheter av att leda forskningscirklar. Dessa er-
farenheter har gemensamt bearbetas och analyseras mot bakgrund av de erfarenheter 
som deltagare har formulerat i sina utvärderingar eller i den skrift (Triumf, �0�3) som 
de var med och producerade.

Syftet med vårt problematiserande och forskande arbete är att undersöka och identi-
fiera kriterier för kvalité i samproduktion med fokus på arbetet med forskningscirklar. 
Tanken är att beskriva denna metod från olika synvinklar och perspektiv samt att 
vetenskapliggöra de antaganden som arbetet med forskningscirklar bygger på. Vår för- 
hoppning är att det vi lyfter fram kan vara av värde för såväl verksamma inom aka-
demin som för aktörer inom skilda verksamheter i samhället i arbetet med sampro-
ducerande kunskapsutveckling.

I del I Vetenskaplig kvalité placerar Pirjo Lahdenperä och Tom Storfors forskning-
scirkelmetoden inom deltagarbaserad aktionsforskning samt ger en ram för hur kvali-
tén i forskningen kan analyseras, beskrivas och utvecklas. 

I den andra delen Mänskliga rättigheter från formuleringsarena till realiseringsarena 
kontextualiseras forskningscirkel som metod till praktiska erfarenheter. Utifrån tan-
ken om beprövad erfarenhet illustreras forskningscirkelmetoden med fyra olika appli-
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ceringar. Den gemensamma nämnaren för dessa forskningscirklar är att detta arbete 
ingick i det tidigare nämnda projektet Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning, där 
mänskliga rättigheter och dess formuleringar samt realiseringar i olika verksamheter 
stod som utgångspunkt och centrum för arbetet. 

I det fösta kapitlet Forskningscirkel som samproducerande kunskapsprojekt – veten-
skaplig kvalité och stötestenar beskriver Pirjo Lahdenperä samverkan mellan akade-
min och det omgivande samhället och vilka argument och idéer denna samverkan byg-
ger på. Hon menar att forskning är en del av lärosätens verksamhet som därmed borde 
ha samproduktion som medel och mål. Hur forskningen kan utvecklas för att uppnå 
det samproducerande målet och vilka metoder passar för detta ändamål är ett annat 
område som detta kapitel fokuserar på. Forskningscirkel är en av metoderna som an-
vänds i deltagarbaserad och verksamhetsnära forskning. Tanken med samarbetet med 
högskolan och forskare i projektet om mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning var 
att denna samverkan med akademin skulle kvalitetssäkra arbetet med mänskliga rät-
tigheter. Därför riktar hon uppmärksamhet på kvalitetsfrågor såväl i samproduktion 
som i praktiknära eller deltagarbaserad forskning med forskningscirklar.

Det andra kapitlet Hur bildad är jag? Att balansera vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet i en forskningscirkel utgår Tom Storfors från erfarenheter av och reflek-
tioner över att leda en forskningscirkel tillsammans med personal från en särskola. 
Syftet för detta arbete var att undersöka och försöka förstå det som uttrycks som ett 
krav i skollagen, att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfar-
enhet. Detta syfte kopplades till två olika kontexter. Den ena handlade om att tolka 
innebörden i denna formulering och relatera det till särskolans kontext. Den andra 
handlade om att förstå formuleringen i relation till arbetet i forskningscirkeln, vilken 
dessutom skulle kännetecknas av hög vetenskaplig kvalité.

Bokens andra del Mänskliga rättigheter från formuleringsarena till realiseringsarena 
handlar om arbetet med att inom ramen för projektet Mänskliga rättigheter i offentlig 
förvaltning genom forskningscirklar omvandla innehåll från formuleringsarenan till 
realiseringsarenan. Att göra en metodreflektion i efterhand är viktig inte enbart för 
utvecklingen av själva metoden och kunskaper om den samma, utan också för att kri-
tiskt granska det systematiska tillvägagångssättets alstringskraft i olika miljöer. Därför 
vill vi ge en bred bild av hur vi, tillsammans med deltagare från olika verksamheter 
i det omgivande samhället, har översatt formuleringar inom området mänskliga rät-
tigheter till respektive verksamhet samt hur forskningscirkelns arbete har genomförts. 
Beskrivning av arbetet med ansats om beprövad erfarenhet måste alltid kontextu-
aliseras i praktiken. Annars är risken storatt den teoretiska basen blir dominerande, 
vilket knappast hjälper dem som vill pröva forskningscirkel som metod. 

I kapitel 3 Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning – forskningscirkel som inter-
kulturell läroprocess beskriver Pirjo Lahdenperä svårigheten att förflytta sig från 
formuleringsarenan till realiseringsarenan. Det är inte enbart svårt att implementera 
kunskaper om mänskliga rättigheter, men också att realisera avsikten i formuleringar 
i deklarationer om dem. Hon anser att det är en lång och krokig väg mellan formuler-
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ingsarenan och realiseringsarenan, där forskningscirkelarbetet har blottlagt flera olika 
aspekter på och betingelser som är viktiga för att i praktiken kunna förverkliga de in-
tentioner som MR-deklarationerna står för. En av de övergripande frågeställningarna 
inom MR-området är frågan om diskriminering och likabehandling. Därför ger hon i 
kapitlet den värdemässiga och teoretiska referensram som användes i forskningscirkel- 
arbetet mot diskriminering. Hon påstår att forskningscirkel som arena kan utgöra en 
god interkulturell lärmiljö, eftersom det finns tid och möjlighet för att både kognitivt 
och känslomässigt bearbeta frågeställningar och dilemman som är utgångspunkt för 
arbetet, samt att hitta nya lösningar på de problem som arbetet kretsar kring. Kapitlet 
ger också den kontextuella ramen för forskningscirklarnas arbete med uppdrag och 
genomförande.

I kapitel 4 Att arbeta i en heterogen forskningscirkel – möjligheter och utmaningar 
beskriver Marja-Terttu Tryggvason hur en forskningscirkel som har deltagare från olika 
yrkesgrupper, som inte känner varandra så väl sedan tidigare, har arbetat målbestämt 
och likvärdigt ihop. I forskningscirkeln som detta kapitel handlar om ingår tre olika 
yrkesgrupper, lärare, socialtjänst och boendepersonal, som har ett gemensamt fokus, 
ensamkommande flyktingbarn. Cirkeldeltagarna tillhörde inte bara olika yrkesgrupp 
utan också skilde sig åt i utbildning, verksamhet, ålder, genus, etnicitet samt i vilken 
kommun de arbetade. Yrkesgrupp och verksamhet visade sig vara mer betydelsefulla 
faktorer än andra för forskningscirkelns arbete. Kapitlet belyser frågan vilka möj-
ligheter och utmaningar en forskningscirkel med deltagare från flera yrkesgrupper i 
olika verksamheter har i sin strävan att bidra till interkulturell kompetensutveckling, 
som i sin tur främjar klienters villkor och inflytande på sitt eget liv.

I kapitel 5 På spaning i mångfaldens tecken belyser Hans-Olof Gustavsson arbetet i 
en forskningscirkel i en mångkulturell skolkontext, sett ur ett mångfaldsperspektiv. 
Mångfald inbegrip i detta sammanhang flera olika dimensioner. En dimension var 
den aktuella cirkelns ämnesinnehållsliga etniskt mångkulturella fokus. Att deltagarna 
tillhör olika professioner i den utbildningsverksamhet de arbetar inom kunde också 
förstås ur ett mångfaldsperspektiv. Till följd av hur arbetet utformades och leddes i 
forskningscirkel, kom denna till profession heterogen grupp av cirkeldeltagare, att 
bidra till många olika perspektiv och fördjupningar i en interkulturell läroprocess. 
Kapitlet avslutas med övergripande reflektioner om vunna erfarenheter, insikter och 
kunskaper samt positiva aspekter och begränsningar relaterat till mångfald.

Kapitel 6 Är allt polisens fel? Om dilemmat då en forskningscirkel hakar i redan be-
fintliga strukturer reflekterar Niclas Månsson över den forskningscirkelmetod som 
han använde i praktiken. Han anser att det är först då en metod praktiserats som den 
visar sina styrkor och svagheter, ty användningen av ett visst förfaringssätt ger erfar-
enheter och kunskaper som är nödvändiga för att kunna reflektera över den valda vä-
gen och hur metoden använts och, eventuellt, mottagits. Han ledde en forskningscirkel 
med deltagare från polisen med fokus på tillgänglighet. I detta kapitel problematiserar 
Månsson utförbarheten att arbeta med kollektiva och demokratiska kunskapande 
processer i en strikt strukturerad organisation, upprättad och bibehållen av lagar och 
policydokument och med en tämligen stor klyfta mellan ledning och medarbetare. 
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I kapitel 7 Utveckling i förskolan genom deltagande i forskningscirklar ger Anette 
Sandberg en bild av både verksamhetsutveckling och organisationslärande. I kapitlet 
presenterar hon erfarenheter från två forskningscirklar med förskollärare inom kun-
skapsområdet mänskliga rättigheter med särskilt betoning på barns rättigheter. Ut- 
ifrån förskolans formuleringsarena, det vill säga läroplan, Lpfö98/�0 (Skolverket, �0�0) 
som betonar att barns intressen och idéer ska vara utgångspunkten för den pedago-
giska verksamheten, diskuteras hur detta ska realiseras i förskollärarens arbete. Målet 
för forskningscirklarnas arbete var att utveckla arbetssätt som främjar den pedago-
giska verksamheten samt att öka förskollärarens professionalitet.

Referenser:
Holmstrand, L. & Härnsten, G. (�003). Förutsättningar för forskningscirklar i skolan. 
En kritisk granskning. Forskning i fokus, �0. Stockholm: Myndigheten för skolutveck-
ling. 

Persson, S. (�008). Forskningscirklar – en vägledning. Malmö stad.

Skolverket (�0�0). Läroplan för förskolan, LpFö 98. Stockholm: Skolverket.

Triumf, J. (�0�3). Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning. Utgiven �0�3 av 
Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Västmanland län. 
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Kap 1

Forskningscirkel som samproducerande kunskapsprojekt – 
vetenskaplig kvalité och stötestenar

Pirjo Lahdenperä

I detta kapitel kommer jag att beskriva samverkan mellan akademin och det om-
givande samhället och vilka argument och idéer denna samverkan bygger på. Forsk-
ning är en del av lärosätens verksamhet som därmed borde ha samproduktion som 
medel och mål. Hur kan forskningen utvecklas för att uppnå det samproducerande 
målet och vilka metoder passar för detta ändamål är ett annat område som detta 
kapitel kommer att fokusera på. Forskningscirkel är en av metoderna som används i 
deltagarbaserad och verksamhetsnära forskning. Antologins olika författare, samtliga 
från Mälardalens högskola, har en gedigen erfarenhet av att arbeta med forsknings-
cirklar. Därför kommer denna antologi främst att handla om forskningscirkel som 
metod. Tanken är att beskriva denna metod från olika synvinklar och perspektiv samt 
att vetenskapliggöra de antaganden som arbetet med forskningscirklar bygger på. 
Detta kommer att illustreras med olika praktiska exempel. Den gemensamma näm-
naren för de olika forskningscirklarna är att arbetet ingick i ett projekt om Mänskliga 
rättigheter i offentlig förvaltning. Utgångspunkten men också fokus för projektet var 
hur olika verksamheter formulerar och realiserar arbetet med mänskliga rättigheter. 

Utgångspunkten för projektet med Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning var att 
kraven på offentliga organisationer avseende på likabehandling och diskriminering 
har skärpts de senaste åren, bland annat genom tillkomsten av en ny diskriminerings-
lag, förändringar i förvaltningspolitiken och ökade krav på tillgänglighet. Dessa krav 
fodrar långsiktiga strategier för kompetensutveckling. Det krävs också nya metoder 
och rutiner för att säkerställa att dessa rättigheter omsätts i praktisk handling, samt 
nya strukturer för uppföljning (Bilaga �: Dnr: �0��-30�00�5 (ESF); Dnr: 800-878-�0�� 
(Lst)). Utifrån det uppdagade behovet av såväl kompetensutveckling som verksamhet-
sutveckling inom området mänskliga rättigheter fick Mälardalens högskola uppdraget 
av länsstyrelserna i Västmanland och Örebro att utveckla både verksamhetsrelaterad 
kunskap och ta fram konkreta metoder för att säkerställa att myndigheter och kommu-
ner i sin verksamhet inte kränker de mänskliga rättigheterna eller diskriminerar med-
borgare. I upphandlingen bestämdes att projektet skulle använda sig av forsknings- 
cirklar som en väl dokumenterad metod för kompetensutveckling och förändringsar-
bete. Samarbetet med högskolan skulle ge kvalitetssäkring åt projektet, genom att 
ge stöd, att forma och genomföra en lärandeprocess. Som ett led i kvalitetssäkringen 
skulle forskningscirklarnas arbete ledas av en vetenskaplig ledare från högskolan med 
erfarenhet av arbete med ledarutveckling och organisationsförändring. 
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Behovet att kvalitetssäkra samverkan och samproduktion

Både EU och OECD framhåller samverkan mellan högskola och privat och offentlig 
sektor som viktig för den regionala tillväxten (Fusen, �0�3). Flera olika lärosäten har 
efter införandet av samverkanskravet i högskolelagen �996, – den så kallade ”tredje-
uppgiften” utöver undervisning och forskning– försökt såväl definiera som utveckla 
denna uppgift. Enligt Taleruds (�000) utredning Högskolans arbete med sin samverkan, 
har högskolor och universitet emellertid haft en lång tradition av ”samverkan” med 
det omgivande samhället. Samhället eller snarare olika maktcentra och maktgrup-
peringar, har i all tider ställt förväntningar, önskemål och krav på universitetsvärlden. 
Samtidigt som universiteten sökt möta dessa krav har de också kämpat för att uppnå 
och bibehålla en viss autonomi för att i möjligaste mån värna om tänkandets och kun-
skapandets obundenhet från olika partsintressen (Talerud, �000, s. 9).

Det finns dock skillnader mellan olika lärosäten hur mycket denna samverkan får plats 
i verksamheten. Regionala högskolor, som Mälardalens högskola, Högskolan Väst och 
Högskolan Dalarna, har varit mer tvungna att utveckla samarbetet för att säkra sin ex-
istens än gamla anrika och ”rika” universitet med rikligt tilldelade forskningsmedel�). 
Mälardalens högskola har gått vidare med sin samverkansambition, från att samverka 
till att samproducera med det omgivande samhället. I högskolans verksamhetsplan för 
undervisning och forskning: Forsknings- och utvecklingsstrategi �0�3-�0�6 (FUSEN) 
står ordet samproduktion, vilket skiljer sig mer kvalitativt från samverkan. Med den 
strategimodell som implementerades i denna strategiplan skulle högskolan kraftsamla 
för att fortsätta utveckla forskningsbaserad utbildning liksom utbildningsrelevant forsk-
ning till värde och nytta för samhället genom samproduktion och internationalisering 
(Fusen, s. 3). Ambitionen är de olika akademierna på högskolan skapar och utvecklar 
processer och modeller för samverkan och samproduktionen mellan akademi och om-
värld inom både privat och offentlig sektor. Med samproduktion avses (Fusen. s. 9) att i 
utbildnings- eller forskningsprojekt, med utgångspunkt i en gemensam kunskapsbas, sam-
arbeta långsiktigt med företag, samhällsinstitutioner eller organisationer där båda parter 
är ansvariga och aktiva för att åstadkomma resultat. Det påpekas emellertid i samma 
forsknings- och utbildningsstrategi att det idag saknas metoder för att mäta värde och 
nytta av samproduktion och att det finns ett stort behov av att kunna mäta dessa. 

Enligt den kunskapsteoretiska basen för samproduktionen påstås det (Fusen, �0�3, s. 
9) att kunskap utvecklas alltid i ett socialt och praktiskt sammanhang, som avgör vad 
som ses som relevant och legitim kunskap. Den kritiska dialogen bygger på respekt 
för andras erfarenheter. MDH lägger därför stor vikt vid kunskaper och erfarenheter, 
såväl inom som bortom akademin och strävar efter att tillsammans med andra aktörer 
i samhället skapa ny kunskap och gemensamt förmedla den i utbildning och forskning, 
utan att avkall görs på akademisk kvalitet. Även denna strategiplan framhåller och 
poängterar akademisk kvalité, vilket kan ge en bild av att denna kvalité är något som 
är känd och väldefinierad. 

1)  Fördelningen mellan olika lärosäten, Uppsala, Lund och Mälardalens högskola, i Axelsson 
& Jonuks, (2011). En vitbok i färg: tio inlägg om svensk forskningspolitik.
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Samverkan med högskolans forskare och förvaltningens praktiker skulle, inom ramen 
för projektet Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning, kvalitetssäkra arbetet med 
mänskliga rättigheter. Detta ger anledning till att rikta uppmärksamhet på kvalitets-
frågor såväl i samproduktion som i praktiknära eller deltagarbaserad forskning med 
forskningscirklar. Den kritiska granskningen av arbetet med forskningscirklar byg-
ger på forskarens egna erfarenheter och empiri. Dessa leder till olika antaganden om 
kvalité i samproduktion samt utkristalliserar insikter om vilka betingelser som gynnar 
respektive motverkar kvalitén. 

Praktiknära samproducerande forskning och forskningscirklar – 
vad och varför

Praktiknära samproducerande forskning som premieras både i förutnämnda strate-
giplan (FUSEN) och i avtalet för projektet för Mänskliga rättigheter i offentlig för-
valtning förutsätter forskningsmetod som tar sin utgångspunkt i praktiken och i sam-
arbetet mellan forskare och praktiker. Även den kunskapsteoretiska basen för den 
påtalade samproduktionen i nämnda strategiplan att såväl inom som bortom akade-
min och strävar efter att tillsammans med andra aktörer i samhället skapa ny kunskap 
postulerar för deltagarbaserad aktionsforskning.

Deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR) är samlings-
benämning för forskningsmetoder som har som syfte att forska tillsammans med män-
niskor som ingår i ett specifikt sammanhang. Det viktiga är i denna process just att 
forskare utforskar tillsammans med och inte på eller om praktiker. Mattsson (�004) 
använder begreppet praxisorientering och menar att en praxisorienterad forskare 
tar sig in i den kontext som består av tid, rum, ting, orsak, verkan, aktörer, handlin-
gar, förutsättningar, traditioner, med mera. Forskningen genomförs inte på distans av 
något isolerat akademiskt sällskap utan tillsammans med aktörer i praktiken.

Aktionsforskning är benämningen på den forskning som riktar sig till att förändra och 
utveckla praktiken. Som forskningsmetod fick aktionsforskningen sin början genom 
att socialpsykologen Kurt Lewin på 40-talet började använda begreppet action re-
search. Lewin och hans forskningsgrupp presenterade tre av aktionsforskningens vik-
tigaste ingredienser: Deltagande och samverkan, demokratiska ideal och nära kopp- 
ling mellan teori och praktik. Med sitt valspråk ”nothing is as practical as a good the-
ory” ville han hitta teorier och metoder som kunde vara användbara när man föränd-
rar praktiken (Lahdenperä, �999). I �960- och 70-talens aktionsforskning kom man 
att skilja mellan forskar-, myndighets- och gräsrotsinitierade projekt. De förstnämnda 
hade karaktären av ”fältexperiment”. De myndighetsinitierade bestod av utvärdering 
och implementering medan de gräsrotsinitierade utgjorde en form av samhällsarbete 
(Räsänen �993).

Mattsson (�004) exemplifierar den samhällsinriktade inriktningen med den brasil-
ianska pedagogen Paulo Freire. Freire var en av de främsta bland de som initierade 
och utvecklade samhällsarbetet genom alfabetiseringskampanjer och vuxenutbild-
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ningsinsatser bland fattiga. Han kombinerade praktiska pedagogiska aktiviteter med 
att gemensamt utföra samhällsanalyser. Hans arbete har inspirerat till emancipato-
risk inriktning där aktionsforskningens fokus ligger på de underliggande sociala och 
politiska ställningstaganden såsom att lyfta fram grupper vars röster inte hörs bland 
beslutsfattare.

Deltagarbaserad aktionsforskning ger möjlighet att få tillgång till och skapa ny kun-
skap om den verksamhet som man själv är involverad i genom att försöka förändra den. 
Såväl den faktiska situationen som sammanhanget vari praktiken utövas utgör viktiga 
forskningsobjekt. Aaltola & Syrjälä (�999) visar att framgångsrik aktionsforskning leder 
till en kunskapskonstruerande process, där kunskapen ses som föränderlig och kon-
textuell. Olika aktörer såväl från akademin som från praktiken är delaktiga och tar 
ansvar för både sin egen kunskapsutveckling, den kollektiva kunskapsutvecklingen 
och verksamhetsutvecklingen, i en process där reflektion och aktion förutsätter varan-
dra. Reason och Torbert (�00�) framhåller att aktionsforskning bidrar till lärande och 
förändring hos tre olika grupper, på tre olika plan: dels hos individen (forskaren, med-
borgaren och medmänniskan) själv som deltar; dels hos gruppen - de människor som 
man forskar tillsammans och förstår sin praktik; dels de som så småningom kan dra 
nytta av forskningsresultaten. 

Elden & Levin (�99�) diskuterar ”co-generative learning” utifrån en modell av del-
tagardebaserad aktionsforskning i skandinavisk utformning. De beskriver hur ”par-
ticipatory action research” är en lärandeprocess som stärker deltagarna på tre sätt: a) 
genom att ge insikt, förståelse och möjligheter som deltagarna upptäcker i sin sociala 
värld, b) deltagarna lär sig hur man kan lära sig mer, och c) deltagarna lär sig skapa 
nya möjligheter för handling. Aktionsforskning kan därmed bli ett verktyg för kompe-
tensutökning, professionalisering samt för verksamhetsutveckling. Den faktiska situa-
tionen och sammanhanget utgör viktiga forskningsobjekt.

Altrichter & Posch (�994) och Kohonen & Kaikkonen (�998) menar emellertid att 
det är fel att begränsa aktionsforskning till att gälla specifika forskningsmetoder eller 
olika sätt att rapportera. Enligt dessa forskare, det gemensamma för alla typer av ak-
tionsforskning är forskningsprocessens olika steg: Identifiering av problem, planering, 
handlande samt reflektion över och utvärdering av de praktiska erfarenheterna. 

Trots skillnader mellan olika deltagarbaserade forskningsansatser kännetecknas de 
olika inriktningarna av tre olika aspekter enligt Zeichner och Noffke (�00�): förhåll-
ningssätet till hur kunskap skapas, det vill säga att forskning och praktik förenas, sam-
arbete mellan forskare och praktiker samt att forskningen leder till förändring och 
förnyelse av praktiken. 

Kemmis och McTaggart (�005) sammanfattar sex viktiga meta-teoretiska 
kvalitéer i deltagarbaserad aktionsforskning.

�.  Deltagandebaserad aktionsforskning är en social process, 
�.  Den bygger på delaktighet och på individens förförståelse, färdigheter och 
  värderingar. Forskningen är en läroprocess där deltagande individer i 
  en grupp
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  försöker undersöka hur deras kunskap formar deras känsla av yrkes-
  identitet
3. Den är praktisk och aktiv, där målet är att engagera människor i att under-
  söka 
  den sociala praktiken som länkar dem till andra former av social interaktion
4.  Den är frigörande, eftersom den syftar till att hjälpa människor att återhäm-
  ta sig och befria sig från irrationella, improduktiva, orättvisa och otillfreds-
  ställande sociala strukturer som begränsar deras utveckling och autonomi.
5.  Den bygger på kritiskt tänkande och reflexivet
6.  Den syftar till att förändra både teori och praktik, dvs. ny kunskaps-
  utveckling

Forskningscirkel betraktar jag som en av metoderna inom deltagande aktionsforsk-
ning, PAR, som behöver beskrivas mer ingående. Att kunna leda en forskningscirkel 
blir således ett viktigt kunskapsområde om man vill utveckla den forskningsmetodiska 
kvalitén i samproduktionen. Låt mig använda de utgångspunkter för deltagarbaserad 
aktionsforskning som presenterades i detta kapitel och de beprövade erfarenheter 
av forskningscirkelarbete som det praktiska arbetet med olika forskningscirklar har 
medfört för att utveckla kvalitén, med särskilt betoning av forskarens ansvar och roll.

Forskningscirkel som en deltagarbaserad aktionsforskningsmetod

Forskningscirkeln betraktas (Holmstrand & Härnsten, �003) som ett sätt att forska inom 
deltagarorienterad eller deltagarbaserad aktionsforskning, eftersom det finns en strävan 
efter ett jämlikt samarbete mellan forskare och praktiker. Syftet med forskningscirklar-
na snarare är att belysa frågeställningar eller problem från deltagarnas vardag ur flera 
olika perspektiv än att hitta en lösning på ett givet problem.

Andersson i sin doktorsavhandling Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en 
forskningscirkel (�007) anser att i en forskningscirkel utgör deltagarnas frågor och in-
tressen fundamentet för innehållet i det som studeras. Forskarens roll är därför av en 
annan karaktär än i studier av mer traditionellt slag. Forskaren deltar som forskande 
subjekt på samma villkor som de andra deltagarna i samtal och diskussioner. Forska-
rens kunskaper och erfarenheter blir på så vis en del av det samlade materialet. Ar-
betet i cirkeln tar därför utgångspunkt i deltagarnas egna dilemman och vardagspro-
blem. Det är det gemensamma problemet och den gemensamma kunskapstillväxten 
som är i fokus. Den akademiska och den praktiska världen möts.

Flera forskare (Gougoulakis, �00�; Holmstrand & Härnsten, �003; Persson, �008) 
hävdar att forskningscirkeln anknyter till en bildningstradition inom den svenska ar-
betar- och fackföreningsrörelsen, där studiecirkeln var – och fortfarande är en viktig 
del. Med rötter i förra sekelskiftet och början av �900-talet kom studiecirklar att få 
en betydelsefull roll i folkrörelsernas framväxt. De första forskningscirklarna kom till 
för att organisera mötet mellan vetenskaplig respektive erfarenhetsgrundad kunskap. 
Forskningscirkeln skulle bygga på principen om ömsesidigt utbyte.
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Holmstrand & Härnsten (�003) framhåller att skälet för tillkomsten av forsknings-
cirklar bland annat var den alltmer komplexa lagstiftningen kring arbetsrättsliga 
frågor, vilka krävde ett mer systematiskt lärande och stöd av vetenskaplig kunskap. 
Det gjorde fackföreningsrörelsen intresserad av högskolornas och universitetenskun-
skapsresurser, och samarbete med forskare inom studiecirkelformen inleddes. Från 
den fackliga sfären har arbetssättet också spridit sig till andra sammanhang, inte minst 
inom skolan där forskningscirklar har använts för verksamhetsutveckling och i prak-
tiknära forskning (se t.ex. Andersson, �007; Lahdenperä, �999, �000; Lundgren, von 
Schantz Lundgren, m.fl. �0�3; Persson, �008; Rönneman, �004). Forskningscirklar kan 
ses dels som en arbetsform, som kan bidra till att forskningsresultat får spridning och 
användning i samhället, dels som en metod, som kan initiera forskning och nya forsk-
ningsfrågor (Holmstrand & Härnsten, �003; Persson, �008; Lahdenperä, �0��).

Om man applicerar den deltagarinriktade aktionsforskningsmodellen på forsknings-
cirklar kan enligt mina erfarenheter följande slutsatser dras. Eftersom arbetet i en 
forskningscirkel är deltagande till sin karaktär och utgår från praktiken, blir deltagar-
na ”tvungna” att i ett socialt samspel analysera och granska sina egna uppfattnin-
gar, värderingar och färdigheter. Lärandet i cirkeln utgör en långvarig och kollektiv 
lärandeprocess, där resultatet är deltagarnas kvalitativa förändring av förståelse och 
färdigheter. Forskningsprocessen är en metod där förståelse och aktion träder fram i 
en cyklisk process, där nya frågor framträder som i sin tur pekar på behovet av nya 
aktioner. Forskningen sker i två parallella processer: forskningsprocessen och reflek-
tionsprocessen. Även dokumentationen kan ha olika syften, exempelvis forskaren do-
kumenterar sin forskning för vidare analys och eventuell publicering, gruppen i forsk- 
ningscirkeln gemensamt dokumenterar sina insikter för vidare reflektion men doku-
mentationen kan också användas vid senare tillfällen som underlag för kommande 
lär- och förändringsprocesser i liknande cirklar. 

Forskarens kompetens är viktig av många olika anledningar. I ansvaret att leda cirkel-
arbetet ligger även att dokumentera cirkelträffarna och att föreslå presumtiva kun-
skapskällor samt att undersöka, analysera och systematisera de gemensamma frågor-
na. En hel del av forskarens arbete sker således mellan cirkelträffarna såsom att skriva 
ut och sammanställa det som diskuterats under en träff samt att distribuera texten till 
deltagarna. I samband med detta sker också en första analys och tolkning av materia-
let. För att distansera sig från cirkeldeltagarna och det som sker i cirkeln är det av 
värde att forskningscirkelledaren ingår i ett handlingsteam med en erfaren handledare 
(Lahdenperä, �0��). Det är också viktigt för kvalitén i ledarskapet att få ventilera 
problemen i cirkeln och få möjlighet att göra metaanalyser av läroprocessen i cirkeln.

För forskare i en forskningscirkel är själva läroprocessen i fokus. Under processen 
är det klokt att forskaren ignorerar konventionella forskningsmetoder och förhåll-
ningssätt utan fokuserar på att skapa en demokratisk dialog (Kemmis & McTaggart, 
�005). Deltagarna ska ha möjligheter att presentera sina idéer, tankar och förslag utan 
att forskaren har en förhastad och dominerande uppfattning om hur arbetet och un-
dersökningen ska genomföras. Forskarens språk, begreppsapparat och förmåga att 
kommunicera, är verktyg som ska gynna det undersökande arbetssättet, genom att 
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deltagarna får reflektion på sina frågeställningar och sin förförståelse av fenomen. 
Målet är att på ett bättre sätt tolka och underlätta förståelsen av de frågor som cirkeln 
arbetar med. I denna process strävar forskaren efter att etablera en kontinuerlig 
och ömsesidig relation med deltagare. Att kunna förstå och förändra sitt eget arbete 
förutsätter emellertid att praktiska erfarenheter analyseras och reflekteras över i en 
mer teoribaserad förståelse. Ett av syften för och fördelar med arbetet i forsknings-
cirkel är att deltagarna blir mer reflekterande och ”tänkande” i sitt arbete. Forskarens 
roll är att bistå arbetet med att fokusera experimenterande, att artikulera erfaren-
heter, hjälpa till att analysera och utvärdera resultat, att konceptualisera med teorier 
och forskningsresultat samt att syntetisera lärdomar.

Vetenskaplig kvalité i deltagarbaserad forskning

Som i all forskningsarbete gäller det forskningskvalitativa kravet att redovisa och dis-
kutera hur utforskandet har gått till, vilka metoder som har använts, vilka som var 
involverade och när - så att varje enskilt utforskande process kan redovisas och dis-
kuteras på sina egna villkor samt att resultaten ska kunna bedömas, vara trovärdiga, 
valida eller giltiga och kunna härledas till undersökningen (Alvesson och Sköldberg, 
�994). Det andra kravet enligt Reason & Bradbury (�008) är att forskarens egna grund- 
antaganden, ambitioner och ställningstaganden görs tydliga och är öppna för diskus-
sion både under forskningsprocessen och när forskningens resultat presenteras.

Herr & Andersson (�005) anser att aktionsforskningens kvalité bör knytas till fem 
mål: ny kunskap, handlingsinriktade resultat, lärande hos både forskare och deltagare, 
tillämplighet för den lokala situationen samt en rimlig och lämplig forskningsmetod-
ologi. De fem korresponderande kvalitetskriterierna är:

�.  Resultatvaliditet. I vilken utsträckning bidrar forskningen till att lösa 
  eller hantera de problem som var utgångspunkten för studien?
�.  Processvaliditet. Har i forskningsprocessen skett ett lärande för berörda 
  individer och organisationer?
3.  Demokratisk validitet. Vilka perspektiv och intressen har involverats och 
  i vilket sätt har de olika intressenterna involverat i processen?
4.  Katalytisk validitet. Vilken förändringskraft och lärande har genererats 
  hos deltagare?
5.  Dialogisk validitet. Hur är kvalitén i dialogen under hela forsknings-
  processen så att man inte fastnar i sina egna förgivettaganden och 
  tolkningsramar?

Lindhult (�008) diskuterar kvalitetsaspekter i kapitlet Att bedöma och uppnå kvalitet 
i interaktiv forskning. Enligt honom består kvalité av två dimensioner: värde/relevans 
och trovärdighet. Han menar att syftet med all vetenskaplig verksamhet är att pro-
ducera lärande och kunskap som är värdefull för olika intressenter, men också att 
kunna bedöma i vilken uträckning denna kunskap är trovärdig. Om man vidgar kun-
skapsbegreppet att omfatta många olika former av kunskap, så bidrar själva mång-
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falden till att trovärdiggöra forskningen. Han använder sig av de vanligt förkommande 
kvalitetsbegreppen som validitet och reliabilitet för att beskriva olika former och sätt 
att bedöma och skapa trovärdighet. Enligt honom gynnar det diskussioner i veten-
skapsvärlden att använda de begrepp som är kända i forskningsmetodologiska sam-
manhang.

Praktiskt värde och nytta i form av värdeskapande uppstår för medverkande prak-
tikers organisation eller som grupp. Det kan vara i form av nya produkter, tjänster, 
metoder, alternativ, förståelse och praktiker. Validitet får en betydelse av autenticitet, 
dvs. ett lärande och utveckling som individen känner sig hemma i, känner igen sig i och 
kan identifiera sig med (Lindhult �008). 

Andra aspekter på kvalité är enligt Lindhult (�005) transparens och beskrivning, 
det vill säga hur väl forskaren dokumenterar hela processen. En reflekterande dagbok 
kan erbjuda sådan insyn i de steg som vidtas att även utomstående har möjlighet att 
kvalitetsbedöma och komma med synpunkter. Denna form av reliabilitet, så kallad 
auditreliabilitet, kan ses som ett alternativ eller en komplettering av den mer posi-
tivistiska synen på forskning, där upprepade studier ger samma eller snarlikt resul-
tat. Reliabilitet innebär att kunskapen uppnår högre grad av trovärdighet genom att 
de sätt varigenom den produceras bedöms som tillförlitliga. Lindhult betonar att god 
kommunikation, demokratisk dialog och partnerskap i arbetet är viktiga reliabilitet-
shöjande dimensioner och resurser i arbetet. Han pekar emellertid på svårigheten att 
förverkliga de metodologiska kvalitetsaspekterna i konkret forskningspraxis. Inter-
aktiv forskning tar hänsyn till en bredare spektrum av kunskapsformer och värde-
dimensioner, men ökar komplexiteten i forskarrollen och forskningsarbetet. Och att 
tillfredsställa flera parters kunskapsbehov kan ofta leda till merarbete och dilemman 
(Lindhult �008). 

Stötestenar

Under arbetet med talrika aktionsforskningsprojekt som jag har deltagit i har jag stött 
på olika svårigheter och problem, beträffande samarbetet mellan forskare från hög-
skolan och praktiker från olika verksamheter. Dessa problem har orsakat huvudbry 
och extra arbete för flera, vilket även har försvårat forskningsprocessen. I några mind- 
re lyckade fall har problemen varit så stora att de har skadat forsknings- och samar-
betsprocessen. Av den anledningen är det på sin plats att sammanfatta och dra slutsat-
ser från olika deltagarbaserade aktionsforsknings- eller samproducerande projekt. 

Traditionellt tillskrivs akademierna auktoritet och kunskap. Synen att teoretisk kun-
skap - som produceras av universitet och högskolor – överträffar praktisk kunskap är 
alltjämt utbredd. Den praktiska kunskapen förbinds med kunskaps- och kompetensut-
veckling i arbetslivet. Vetenskapen har länge gjort anspråk på att vara den enda sanna 
formen av kunskap. Det har medfört att andra former av kunskap har marginaliserats 
eller betraktas som mindre värda (Mattsson �004). Engström (�0��) problematiserar 
talet om högskolemässighet eller akademisk utbildning som kännetecknas av hänvis-
ningar och associationer till vetenskaplig kunskap. I ett annat exempel nämner hon 
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föreställningen om att teori tillämpas i praktiken vilket leder till att kunskapen diko-
tomiseras i teori och praktik. Teoretisk kunskap framställs enligt henne som kontex-
tuellt obunden, något allmänt och oberoende av människan i form av antaganden och 
påståenden om hur saker och ting är. Praktik formuleras som motsats till teori och 
praktisk kunskap som kontextbunden. Detta betraktelsesätt om olika typer av kun-
skap och deras värde kan försvåra samarbetet mellan deltagarna, oberoende om de 
kommer från fältet eller från akademin. Den hierarkiska och asymmetriska relationen 
kan försvåra dialogen och samarbetet vilket kan underminera både den demokratiska 
och dialogiska validiteten. 

Det bristande samarbetet har ofta resulterat i en känsla av exploatering och forska-
rens nedvärderande behandling av praktiken. Detta kan medföra att deltagare från 
fältet känner sig behandlade som mindre vetande eller reducerade till ”studerande” 
där forskaren granskar och bedömer praktiken (Lahdenperä, �999). Dessutom pres-
sar självfallet universitetskarriärens villkor forskaren till att publicera sina forsknings- 
resultat, krav som i sig innebär stötestenar för samarbetet. Det kan också vara så att 
deltagarna från fältet är vana att arbeta ensamma, vilket kan skapa motstånd och ova-
na för kritik och förändringar. Det samma kan även gälla forskare som är vana att ar-
beta självständigt och ensamt och är mindre vana att få sitt arbetssätt och bemötande 
värderade och granskade. Att som forskare vara för teoretisk och för långt från verk-
ligheten kan orsaka akademikerförakt, vilket inte bara kan diskvalificera forskaren 
utan också lärosätet i fråga.

De praktiska och verksamhetsmässiga betingelserna för deltagarna såväl från akade-
min som från olika praktiska verksamheter är disparata. Arbete i forskningscirkel är 
krävande både tids- och kompetensmässigt, och deltagarna har ofta inte förutsättnin-
gar för att kunna delta. Att vara med i planeringen och genomförandet av ett utveck-
lingsprojekt för att kontinuerligt samla data, föra exempelvis dagboksanteckningar 
och reflektera över praktiken, utvärdera och se hur utvecklingsprocessen kan gå vi-
dare är arbetsuppgifter som tar mycket tid och stor möda i anspråk. Det har visat sig 
att de deltagare som fick organisatoriskt och ledningsmässigt stöd för sitt deltagande 
fick också mer ut av samverkan och forskningscirkelarbetet. Det är inte ovanligt med 
det motsatta förhållningssättet, det vill säga skepticism mot teorier och forskning 
bland chefer och medarbetare, vilket kan försvåra för de deltagare som vill delta i 
forskningscirkelarbetet.

Av erfarenhet kan jag påstå att samproduktion mellan akademin och fältet försvåras 
även av de olika verksamheternas organisatoriska strukturer och rutiner både gäl-
lande ekonomiska och administrativa system. Högskolornas stora OH – kostnader 
kan skrämma flera intressenter för samproduktion om dessa kostnader inte sätts i 
sitt sammanhang. Den samproducerande samhällspartnern kan också uppleva att 
lärosätet beter sig som ”fattiga kyrkråttor”, det vill säga att man är ute efter finansie-
ring av akademins projekt utan att själv satsa något i samproduktionen. Dåliga avtal 
med bristande ekonomiska betingelser mellan uppdragsgivaren och akademin kan or-
saka problem och påverka kvalitén i arbetet. Alltför byråkratisk och förvaltande styr-
ning av akademins forskning kan försvåra samarbetet och samproduktionen, som till 
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sin karaktär är innovativ, entreprenöriell och oförutsägbart (Albinsson & Arnesson 
�0�0). Olika förväntningar och syn på kunskap, och resultat av samarbetet är aspekter 
som kan skapa problem om de inte tydliggörs i början och under forskningsproces-
sen. Speciellt viktigt är det att nogsamt klargöra de kvalitetskriterier som gäller för 
akademisk kvalité i samarbetet samt tydliggöra att det tar lång tid i anspråk att skapa 
ny kunskap. 

Frågor av etisk karaktär är också viktiga att beakta i den samproducerande forsknin-
gen. Det kan vara svårt att värna om forskningens frihet om det finns alltför stora 
förväntningar på givet resultat eller normerande värden. Att delta i en forsknings-
cirkel borde vara frivillig, vilket inte alltid är fallet. Arbetsgivaren kan ställa krav på 
deltagandet vilket självfallet kan minska motivationen och öppenheten för att ta upp 
dilemman och problem i den verksamhet som är utgångspunkt för diskussioner och 
olika typer av fältundersökningar. Därför är det viktigt att inför början av arbetet 
tydliggöra de etiska aspekterna och tillsammans komma överens om ett kontrakt för 
arbetet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att bedriva aktionsforskning med en forsk-
ningscirkel är ett långsiktigt och tålamodsprövande projekt. De olika stegen i forsk-
ningsprocessen: Identifiering av problemen, planering, handlande, insamling av data, 
analys, reflektion och utvärdering, dokumentation osv., formar en cirkulär process, där 
man måste företa flera turer för att komma fram till en forskningsprodukt eller kun-
skapsprodukt. Det kan kännas snopet i slutet av processen att forskningsprodukten 

Forskare

•  Kunskapsintresse, dvs. utveckla ny kunskap
•  Bristande kännedom om ”fältet”
•  Forskningstiden är kostsam 
•  Ny kunskap tar lång tid att utveckla
•  Viktigt med vetenskaplig dokumentation och kunskapsspridning
•  Lärosätets OH-avgifter

Kommun/ andra verksamheter

•  Utveckla verksamheten – ”ingen ny kunskap eftersom forskarna
 har redan kunskapen”
•  Forskarna har redan kännedom om forskning och aktuell kunskap
•  Bristande kompetens att beställa forskning
•  Resultat: handlingsplaner och utbildningar (kurser) i ämnet eller lösa 
 problemen
•  Är inte beredda att betala för forskning

Ruta �. Olika syn på kostnader i samband med samproducerande kunskapsprojekt 
mellan forskare och fältet.
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ändå oftast bara blir en delrapport av pågående forskning. I mera långsiktigt forsk-
ningscirkelarbete kan flera deltagare byta arbete, flytta eller tröttna p.g.a. att man inte 
har fått ersättning i form av tid eller uppnått konkret resultat under kortare tid, osv. 
Bristande tid för gemensam planering, reflektion och avstämning är en viktig faktor 
att åtgärda. Brist på gemensam tid försvårar den ömsesidiga relationen, respekten 
för varandra, dialogen, kreativitet och framväxten av innovationer som kan ses som 
produkt av en kollektiv läroprocess. Samtidigt riskerar man kvalitén i forskningen.

Aktionsforskningsmodellen med forskningscirklar är också fordrande men samtidigt 
utmanande för forskaren. Han/hon måste ha en annan kompetens än den som vanligt-
vis krävs i forsknings- eller högskolesammanhang. Eftersom målet för det forskande 
arbetssättet är att skapa något nytt utifrån syftet för projektet, måste forskaren kunna 
leda såväl lärandeprocesser som grupprocesser samt kunna inspirera och handskas med 
olika personligheter bland medforskande deltagare. Att kunna bearbeta motstånd mot 
förändringar ingår också i arbetet. Den avgörande kompetensen i aktionsforskningen 
handlar emellertid om att kunna pendla mellan praktik och teori; från teori till praktik 
och tillbaka till teori. Den teoretiska förståelsen måste ständigt förnyas för att kunna 
vara användbar i syftet att beskriva, förstå och hantera den komplexa verksamheten 
utan ett normativt och värderande förhållningssätt. 

Låt oss konstatera att samarbetet mellan fältet och forskare har viktiga och specifika 
problem, som måste hanteras för att få till stånd en mer jämlik och demokratisk rela-
tion. En av de viktigaste aspekterna på samarbetet mellan en som kommer utifrån 
(högskolelärare, forskare) och den som är praktiker (arbetar i olika organisationer) 
är att det rör sig om ett samarbete mellan två parter som har strukturellt och in-
nehållsmässigt olika perspektiv, utgångspunkt och rationalitet i sitt handlande. Dessa 
roller bör tydliggöras för att kunna användas komplementärt för kunskapsutvecklingen 
i cirkelns arbete. De olika validitetsdimensionerna: Resultat-, process-, demokratisk, 
dialogisk och katalytisk validitet ger för forskaren en fingervisning hur kvalitén i forsk-
ningscirkel kan höjas och säkerställas.  Men MacNiff & Whitehead (�009) artikulerar en 
ansenlig lärdom: 

Remember that there are no happy endings in action research, only constant new 
beginnings. (MacNiff & Whitehead, �009, s.�55)
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Kap 2

Hur bildad är jag? Om att balansera vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet i en forskningscirkel

Tom Storfors

Inledning 

Det här kapitlet är baserat på mina erfarenheter av och reflektioner över att leda en 
forskningscirkel tillsammans med personal från en särskola. Det gemensamma syftet 
för detta arbete var att undersöka och försöka förstå det som uttrycks som ett krav 
i skollagen, att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Detta syfte kopplades dock till två olika kontexter. Den ena handlade om att tolka 
innebörden i denna formulering och relatera det till särskolans kontext. Den andra 
handlade om att förstå formuleringen i relation till arbetet i forskningscirkeln, vilken 
dessutom skulle kännetecknas av hög vetenskaplig kvalité. 

Detta kapitel lägger fokus på forskningscirkeln och ställer in skärpan på två
sammanhängande frågor:

Hur skapar och upprätthåller man vetenskaplig kvalité? 
Hur balanserar man vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

Efter denna inledning diskuteras och problematiseras svaren på dessa frågor i föl-
jande ordning. Först presenteras forskningscirkelns genomförande och resultat för 
och med särskolans personal ur ett bildningsperspektiv, ett perspektiv som sedan 
används genomgående i texten. Därefter presenteras forskningscirkeln i relation till 
aktionsforskning och deltagarbaserad forskning med syfte att bestämma forsknings-
cirkelns vetenskapliga hemvist. Detta avsnitt bereder grund för nästa del som utgör 
kapitlets tyngdpunkt. Denna tyngdpunkt består av en diskussion om svårigheten att 
skapa och upprätthålla vetenskaplig kvalitet med hjälp av de vetenskapligt vedertagna 
begreppen validitet och reliabilitet. En poäng är visa de betydelseförskjutningar dessa 
begrepp erhåller för att bli användbara i forskningscirkeln. Denna diskussion leder i 
sin tur fram till nästa avsnitt som berör ett antal dilemman med att balansera veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. Kapitlet avslutas med några reflektioner över 
min egen bildningsresa i arbetet med forskningscirkeln i relation till de två frågor som 
jag försökt att besvara. Några enkla svar ges inte, utan snarare kan andra mer välgrun-
dade frågor ställas i relation till de dilemman jag diskuterat i kapitlet.
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Den genomförda forskningscirkeln ur ett bildningsperspektiv

Redogörelsen för arbetet i forskningscirkeln för särskolans personal bereder väg för 
analysen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i forskningscirkelns kon-
text. Den är därför kort och koncis. Utgångspunkten för det genomförda arbetet i 
forskningscirkeln på särskolan finns formulerat skollagen från �0�0:

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratis-
ka värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-
het.”  (SFS �0�0:800: 5 §)

Lagen kan sammanfattas i två uppdrag: ett demokratiskt uppdrag och ett kunskap-
suppdrag. Jag uppfattar det emellertid som att dessa uppdrag inte går att särskilja i 
praktiken, eftersom de utgör grund och helhet för utbildning. Det handlar därför om 
både demokrati och kunskap och inte om demokrati eller kunskap. Det går dock att 
separera dessa i en analys för att på så sätt lägga tyngdpunkt på en aspekt. Fokus för 
arbetet i forskningscirkeln vilade på kunskapsuppdraget, eftersom en förändring i och 
med denna lag var just att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Forskningscirkelns arbetssätt och syfte var dock förenlig med demokrati-
uppdraget, eftersom arbetet bör präglas av demokrati i form av öppenhet och dialog 
(Holmstrand & Härnsten, �003; Persson, �009).

Forskningscirkeln formulerades som en inbjudan till deltagarna. I inbjudan föreslog 
jag att vi tillsammans skulle undersöka och analysera formuleringen i skollagen SFS 
�0�0:800 § 5 om att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Jag föreslog också att som utgångspunkt för vår undersökning skulle använda oss av 
boken Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning, 
av Håkansson och Sundberg (�0��). I inbjudan skrev jag också att syftet med en forsk-
ningscirkel var att på ett demokratiskt och vetenskapligt sätt att undersöka och att 
försöka förstå någonting tillsammans, i vilken alla deltar med sina respektive erfaren-
heter och perspektiv. 

Forskningscirkeln genomfördes på en särskola och kom att omfatta fem träffar på två 
timmar vardera. I så stor utsträckning som möjligt följde jag de modeller och guider 
som utarbetats och prövats av forskare (Holmstrand & Härnsten, �003; Persson, �009). 
Inför första träffen formulerade jag uppgiften i antal frågor som sedan kom att fungera 
som en slags riktningsgivare genom hela processen: �a) Vad är vetenskap? �b) Hur 
bedrivs vetenskap? �c) Vad innebär vetenskaplig grund? �a) Vad betyder beprövad 
erfarenhet? �b) När och hur används beprövad erfarenhet? 3a) Hur kan man förstå 
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 3b) När och hur ska 
de användas?  Dess frågor fokuserade helt och hållet på kunskapsuppdraget. Det hade 
varit intressant att också diskutera relationen mellan kunskapsuppdraget och det de-
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mokratiska uppdraget. Det förekom förvisso sådana diskussioner i forskningscirkeln, 
men på grund av bristande tid valde vi gemensamt i forskningscirkeln att betona rela-
tionen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Forskningscirkelns begreppsliga grund

Vid första träffen informerades deltagarna om forskningscirkelns sammanhängande 
dubbla syften, det vill säga att tolka vad utbildning som vilar vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet kan innebära för särskolans och respektive forskningscirkelns 
kontext. Fokus för särskolans personal var naturligtvis på särskolan, men de fick också 
läsa min reflekterande text om forskningscirkeln som jag arbetade med under tiden. 

Vid första träffen introducerades också Gustavssons (�009) syn på Aristoteles klas-
siska bildningsbegrepp utifrån kunskapsformerna episteme, techne och fronesis som 
ett slags teoretiskt verktyg för att kunna analysera och diskutera på ett tydligare och 
enklare sätt. Ytterligare en anledning till att använda bildningsbegreppet var att dessa 
kunskapsformer förekommer i boken Utmärkt undervisning (Håkansson & Sundberg, 
�0��), även om författarna inte använder just dessa beteckningar (se nedan). 

Det klassiska bildningsbegreppet innehåller kunskapsformerna episteme, techne och 
fronesis (Gustavsson �009). Episteme kan förstås som den vetenskapliga kunskapsfor-
men, det vill säga att veta vad. Techne kan beskrivas som den kunskap som människan 
använder för att skapa, tillverka och framställa produkter, det vill säga att veta hur. Fro-
nesis kan formuleras som den kunskapsform som uttrycks som praktisk klokhet och 
omdömesförmåga, det vill säga att veta när. (Gustavsson, �009).  Håkansson & Sund-
berg (�0��) använder begreppen kunskap om baserat på utifrån-förklaringar, kunskap 
i baserat på inifrån-förståelse och kunskap för baserat på både utifrån-förklaringar och 
inifrån-förståelse och som uttrycks i handling. Min tolkning, som jag presenterade för 
deltagarna, var att episteme är detsamma som kunskap om, techne som kunskap i och 
fronesis som kunskap för. 

Episteme uttrycks vanligen i form av påståenden, som till exempel: Forskning har visat 
att fyra dimensioner av lärares kompetens är betydelsefulla i förhållande till elevers 
lärande; ämneskompetens, relationell kompetens, ledarkompetens och didaktisk kom-
petens (Håkansson & Sundberg, �0�� s �89-�99). Episteme kan i detta sammanhang 
förstås som sann rättfärdigad kunskap. Techne uttrycks i handling och i skapande, som 
till exempel när en lärare i handling visar eleven hur denne ska använda en sticksåg. 
Fronesis uttrycks i handling i en viss situation, som till exempel när läraren läser av en 
undervisningssituation och bedömer att det är dags att växla aktivitet.  

Ett ytterligare skäl till att införa bildningsbegreppets tre kunskapsformer var att kun-
na analysera likheter och skillnader mellan den akademiska kontexten, särskolans 
kontext och forskningscirkelns kontext. Persson (�009) beskriver forskningscirkeln 
som ett möte mellan två kontexter, den akademiskt vetenskapliga och den praktiska. 
Lindhult (föreläsning, �0�30���) beskriver det på liknande sätt när han betraktar det 
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som ett möte mellan två världar. Världen ”akademi” möter världen ”professionell 
verksamhet”. Världen ”akademi” kännetecknas av forskning och vetenskap medan 
världen ”professionell verksamhet” utgörs av problemlösning och samhällsförbättring. 
Det kan naturligtvis finnas poänger med att betona skillnaden eller själva avgrunden 
mellan dessa kontexter. En poäng kan vara att betona forskningscirkelns demokratis-
ka syfte, det vill säga att i forskningscirkelns möts deltagarna på jämlika villkor i de-
mokratisk anda. En annan poäng kan vara att betona att den akademiska världen 
bidrar med teori medan den professionella verksamheten bidrar med praktik. Beto-
ningen av skillnad förstärker dock intrycket av att i världen ”akademi” existerar ingen 
praktik, problemlösning eller samhällsförbättring utan endast teorier. Denna beto-
ning av skillnad förstärker också intrycket av att i världen ”professionell verksamhet” 
förekommer inga teorier, forskning eller vetenskaplig kunskap, utan endast praktik 
och problemlösning. 

En mer framkomlig väg är att, som Lahdenperä i kapitel �, beskriva det som en sam-
verkan mellan akademin och det omgivande samhället. Användningen av bildnings-
begreppet möjliggör och öppnar upp för samverkan, eftersom mycket av mänsklig 
kunskapande verksamhet kan fångas i, med och genom bildningsbegreppets tre kun-
skapsformer episteme, techne och fronesis.  Inom den akademiska kontexten sysslar 
jag som forskare inte enbart med episteme, vetenskaplig kunskap. Techne, att veta hur, 
och fronesis, att veta när, är exempelvis nödvändiga att behärska i vissa moment i 
en vetenskaplig studie eller i en forskningscirkel, vilket denna text avser att belysa. 
Den vetenskapliga kunskapen, episteme, är å sin sida inte begränsad till en akademisk 
kontext. Snarare är det så att i dagens samhälle är många kontexter präglade av både 
forskning och vetenskapliga anspråk. Särskolan är givetvis inte något undantag, utan 
är också genomsyrad av vetenskap i olika former. 

Bildningsbegreppets tre kunskapsformer användes konsekvent i forskningscirkelns 
alla fem träffar för att kunna förstå balansen mellan vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Med hjälp av dessa kunskapsformer blev det tydligt för deltagarna att det 
inte fanns någon tydlig gräns mellan vad som utgjorde vetenskaplig grund och vad 
som utgjorde beprövad erfarenhet. I praktiken, exempelvis i undervisning, menade 
deltagarna att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möts i fronesis. De häv-
dade också att de med hjälp av kunskapsformerna episteme, techne och fronesis lättare 
kunde skilja på vad som faktiskt utgör vetenskaplig grund och vad som utgör beprövad 
erfarenhet samt vad i den beprövade erfarenheten som härstammar ur den vetenskap-
liga grunden. Med andra ord fungerade bildningsbegreppets kunskapsformer som det 
analysverktyg som var avsikten med begreppet. Arbetet i forskningscirkeln kan sam-
manfattas med några exempel av deras egna ord.. ”-Satt igång många tankeprocesser. 
- Fått syn på sitt eget arbete. - Fått mer struktur på sitt eget. - Hjälp med att reflektera 
bättre. - Fördjupad reflektion. - Mer insikt i forskning och därmed den vetenskapliga 
grunden. - Mer kritisk till forskning också, vem har gjort forskning om vad med vilket 
syfte.” Deltagarnas ord antyder dessutom att de fördjupat sin reflektion och blivit mer 
kritiska till forskning, vilket också bidrar konstruktivt till förmågan att kunna balan-
sera mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
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Forskningscirkelns vetenskapliga tradition 

Strax innan forskningscirkeln började fick jag ett mejl från en av deltagarna som und-
rade vad som skiljer en forskningscirkel från handledning och från vanlig fortbildning. 
Denna fråga tvingade mig att ytterligare fördjupa funderingarna om vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Jag mejlade tillbaka att det enklaste svar jag hittat 
kan beskrivas med följande ekvation: Forskningscirkel = Studiecirkel + Forskare + 
Forskningsprocess (Persson, �009). En enkel ekvation förvisso, men vad innebär be- 
toningen av forskning? Ett rimligt antagande var då att den vetenskapliga grunden i en 
forskningscirkel ska kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet, vilket här medför att 
de vetenskapliga begreppen reliabilitet och validitet kommer att diskuteras i relation 
till forskningscirkeln. En inledande förklaring av dessa begrepp är därför nödvändig. 

Validitet brukar översättas till giltighet med betydelsen att forskaren undersökt det 
som var tänkt att undersökas, medan reliabilitet brukar stå för undersökningens tillför-
litlighet (Denscombe, �009; Mattsson, �004: Olsson & Sörenssen, �007). Gemensamt 
för alla olika innebörder av reliabilitet och validitet är att de härstammar ur ett natur-
vetenskapligt ideal (Alvesson & Sköldberg, �008) och forskning och vetenskap som 
kännetecknas av detta ideal kommer fortsättningsvis att benämnas som traditionell 
forskning. Begreppen får dock lite olika innebörder beroende på vilket vetenskapligt 
paradigm de används inom. Det är därför rimligt att först knyta an forskningscirkeln 
till någon form av vetenskaplig tradition. 

Forskningscirkeln kan sägas vara en del av fälten aktionsforskning och deltagarbase-
rad forskning.  Dessa typer av forskning handlar om att påverka, förändra och att del-
ta i själva forskningen (Reason & Bradbury, �006). Aktionsforskning ligger nära det 
som kallas interventionsforskning som också har ett syfte att förändra (Christensen, 
�994). Om exempelvis en forskningscirkel bedrevs i en anda av interventionsforskning 
skulle det behövas ett antal cirklar med kontrollgrupper liknande den typ man be-
driver i medicinsk forskning. Interventionsforskning bedrivs med ett mer traditionellt 
naturvetenskapligt ideal i vilket man eftersträvar att alla variabler objektivt kan kon-
trolleras med bland annat avseende på reliabilitet och validitet. Aktionsforskningen å 
sin sida har en klar kvalitativ och tolkande prägel med hänsyn till olika ansatser och 
vetenskapliga paradigm (Alvesson & Sköldberg, �008), vilket medför att begreppen 
validitet och reliabilitet får andra, men inte helt skilda innebörder. 

Deltagarbaserad forskning eller på engelska Participatory Action Research (PAR) 
kännetecknas av att man forskar tillsammans med deltagarna och inte på/om dessa 
(Park, �006). Deltagarna är således varken empiriska objekt eller subjekt. Macintyre 
(�008) hävdar att PAR handlar om att bygga relation mellan teori och praktik för 
att tillsammans utveckla kunskap och möjlighet till förändring. Reason & Bradbury 
(�006) fördjupar den vetenskapsfilosofiska diskussionen när de ifrågasätter om en syn 
på en objektiv åskådarplats är möjligt att finna överhuvudtaget och istället hävdar att 
det handlar om att tillsammans skapa en deltagarbaserad syn på världen (se nedan).

All forskning handlar om att ha kontroll på det man kallar vetenskapligheten, det vill 
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säga validitet och reabilititet (Olsson & Sörenssen, �007). Med andra ord, måste forsk-
ning hantera gängse vetenskaplighet angående bland annat metodologiska aspekter. 
Det medför att man både inom aktionsforskningen och inom traditionell forskning 
försöker redogöra för vad som påverkar och hur det påverkar och vilken betydelse det 
har för resultatet. Två skiljelinjer kan dock dras mellan dessa. Den första skiljelinjen 
består i avsikten med forskningen: aktionsforskning vill förändra, den traditionella 
forsk-ningen inte. Den andra skiljelinjen handlar om deltagande: den ena är deltagan-
de, den andra inte. Det existerar naturligtvis andra vetenskapsfilosofiska perspektiv och 
gränsdragningar. I denna antologi beskriver exempelvis Månsson (�0�3) distinktioner 
mellan instrumentellt och emancipatoriskt kunskapsintresse eller progressiv och es-
sentialistisk kunskapsfilosofi. Här räcker det dock med att konstatera att forskning-
scirkeln har ett deltagande perspektiv med syfte att förändra. Detta har betydelse för 
den betydelseförskjutning begreppen reliabilitet och validitet erhåller inom aktions-
forskning och deltagande forskning och följaktligen också för forskningscirkeln.

Forskningscirkelns vetenskaplighet rättfärdigas

Det är rimligt att anta att aktionsforskning, deltagarbaserad forskning och forskning-
scirkel bör förhålla sig till övriga forskningstraditioner för att kunna upprätthålla 
någon form av vetenskaplighet.  I detta avsnitt diskuteras i tur och ordning begrep-
pen validitet och reliabilitet, först inom aktionsforskning och därefter i relation till 
forskningscirkeln. Avsnittet avslutas med en diskussion om svårigheten att skapa och 
upprätthålla vetenskaplig kvalitet i en forskningscirkel.

Validitet i aktionsforskning

Begreppet validitet utvidgas och utvecklas och får andra innebörder inom deltagande 
forskning och aktionsforskning, en slags betydelseförskjutning. I artikeln ”The new 
paradigm wars: Is there room for rigorous practioner knowledge in schools and uni-
versities?” utvecklar och problematiserar Andersson & Herr (�999) begreppet vali-
ditet. De talar om fem typer av validitet: utfallsvaliditet, processvaliditet, demokratisk 
validitet, katalytisk validitet och dialogisk validitet. 

Utfallsvaliditet handlar om undersökningen fick ett ”lyckat” utfall. Processvaliditet 
berör frågan om ”bevis” och därmed alla steg i forskningsprocessen. Med demokratisk 
validitet ställs frågan om alla deltagare varit delaktiga eller snarare deras grad av 
delaktighet. Katalytisk validitet refererar till frågan om deltagarnas kunskaper och 
förståelse förändrats och om denna förståelse kan leda till förändring av praxis. Med 
dialogisk validitet avser Andersson & Herr (�999) frågan om ”peer review”, det vill 
säga om forskaren deltar i en kritisk och reflektiv dialog med andra forskare. Dessa 
typer av validitet innebär således en form av demokratisk betoning av forskningen. 
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Kunskapsgenererande, praxisutvecklande eller 
emancipatoriskt syfte

I artikeln ”Exploring Types of educational action research: Implications for validity” 
hävdar Newton & Burgess (�008) att alla ovan nämnda typer av validitet alltid bör 
ingå i aktionsforskning. Dessa ska dock användas på olika sätt beroende på vilken 
typ av aktionsforskning det handlar om. De talar om tre typer av aktionsforskning 
beroende på dess syfte: kunskapsgenerande, praxisutvecklande och emancipatorisk. I 
relation till dessa typer inför de distinktionen primär och sekundär validitet. 

I kunskapsgenererande aktionsforskning (AF) består primär validitet av utfallsvali-
ditet och processvaliditet och sekundär validitet av demokratisk och katalytisk va-
liditet. I praxisutvecklande AF utgörs primär validitet av katalytisk validititet och 
utfallsvaliditet och sekundär validitet av processvaliditet och demokratisk validitet.  
I emancipatorisk AF betonas demokratisk och katalytisk i den primära och i den 
sekundära process- och utfallsvaliditet. 

För att forskningscirkeln inte bara ska vara studiecirkel eller handledning utan fak-
tisk utgöra ett exempel på god forskning med en vetenskaplig grund bör man vara 
noga med att bestämma syftet och uppmärksamma om den är kunskapsgenererande, 
praxisutvecklande eller emancipatorisk. På så sätt kan alla former av validitet ingå 
och därmed ges en möjlighet att upprätthålla en viktig kvalitetsaspekt av vetenskap-
ligheten.

Forskningscirkelns validitet

Syftet med forskningscirkeln var att undersöka och försöka förstå vad det innebär att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag hade tidi-
gare informerat deltagarna om att jag vill stärka dem i deras yrkesroll med hjälp av 
arbetet i forskningscirkeln. Det medförde att forskningscirkeln var en emanciperande 
typ av aktionsforskning, enligt Newton & Burgess (�008), och fick till följd att den 
primära validiteten bestod av demokratisk och katalytisk validitet och den sekundära 
av utfallsvaliditet och processvaliditet.

För att upprätthålla vetenskapligheten med avseende på validitet i forskningscirkeln 
skapades ett övergripande forskningsinstrument (Bilaga �) innehållande flera verktyg 
för validitet och reliabilitet. Med hjälp av ett observationsverktyg upprätthölls den 
demokratiska validiteten under själva forskningscirkeln med syfte att säkerhetsställa 
att alla deltog, hur ofta och hur länge de var aktiva. Den demokratiska validiteten 
kontrollerades och upprätthölls vid alla träffar. Ett intervjuverktyg utformades med 
hjälp av frågor för att få deltagarnas uppfattning om delaktighet: Upplevde du att det 
gavs möjlighet att uttrycka dina åsikter och att dina åsikter respekterades? Upplevde 
du att de andra fick uttrycka sina åsikter och att de andras åsikter respekterades? 
Den katalytiska validiteten kontrollerades med frågorna: Hur förstår/uppfattar du 
formuleringen ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig och beprövad erfarenhet”? Vad 
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betyder/innebär det för dig i din undervisning? Dessa frågor ställdes innan forsknings-
cirkeln började och efter att hela processen var klar, det vill säga pre- och postprocess. 
På så sätt kunde jag bedöma om deltagarnas kunskaper och förståelse förändrats.

Den sekundära validiteten med avseende på processvaliditet och utfallsvaliditet 
försökte jag också att upprätthålla. Vid första tillfället var det mycket diskussioner 
om vad det önskade och förväntade utfallet av arbetet i forskningscirkeln skulle bli. 
Deltagarnas gemensamma förväntade utfall blev att de ville veta vad som har veten-
skaplig grund i deras dagliga verksamhet och vad som är mer baserat på beprövad 
erfarenhet. Med facit på hand kan jag tycka att det var ett felsteg i arbetet att inte låta 
deltagarna formulera individuellt önskade utfall, vilket kan betraktas som en brist i 
den demokratiska validiteten. 

Processvaliditet handlar om vad som kan räknas som ”bevis” i forskning, vilket är ur 
ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv märkligt att tala om. Forskning sysslar inte med 
bevis utan snarare välgrundade, sakliga och provisoriska fakta i en kontext vilka alltid 
är beroende av och i relation till andra välgrundade, sakliga och provisoriska fakta 
(Alvesson & Sköldberg, �008). Processvaliditet kan istället uttryckas med begreppen 
generaliserbarhet och upprepbarhet med avseende på metodologiska aspekter, vilket 
ligger när begreppet reliabilitet. 

Reliabilitet i interaktiv forskning

Lindhult (�008) har behandlat begreppet reliabilitet inom interaktiv forskning. Han 
menade att det är en poäng att utgå från den vedertagna vetenskapliga disciplinens 
syn på kvalitet för att sedan utveckla detta mot den interaktiva forskningen. Detta 
åstadkommer han med en betydelseförskjutning av tre aspekter inom den vetenskap-
liga dimension reliabilitet och som, tidigare nämnts, innebär undersökningens tillför-
litlighet. Dessa aspekter benämns adaptiv reliabilitet, granskningsbarhet och interak-
tivitet i process.

Med adaptiv reliabilitet avses hur en forskare kan skapa reliabilitet genom att anpassa 
metoden till aktuell kontext istället för instrumentell reliabilitet som handlar om ob-
jektiv kontroll av metoden oberoende av kontext.  Betydelseförskjutningen i detta 
avseende innebär att gå från kontroll till anpassning. Granskningsbarhet, betyder att 
göra det externt tillgängligt, vilket innebär att gå från upprepbarhet inom traditionell 
forskning till granskningsbarhet inom aktionsforskningen. Poängen är att synliggöra 
metoden så att den kan granskas i så hög grad som möjligt. Den tredje dimensionen, 
interaktivitet i process, berör problematiken att göra arbetet oberoende av specifika 
personer vilket inom vanlig forskning handlar om objektivitet i arbetssätt. Betydelse-
förskjutningen i denna dimension visar på nödvändigheten att röra sig från objekti-
vitet mot interaktivitet. 

Sammantaget handlar det om att synliggöra och anpassa dessa vetenskapliga kvalitets-
dimensioner i strukturer, arbetssätt och processer för att aktionsforskning också ska 
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kunna kännetecknas av tillförlitlighet. För att upprätthålla tillförlitlighet måste alla tre 
dimensioner finnas med i ett slags ömsesidigt konstituerande. Det gör det möjligt att 
förstå och jämföra med andra vetenskapliga undersökningar.

Forskningscirkelns reliabilitet

Forskningscirkeln kännetecknades av ett deltagarbaserat perspektiv med syfte att 
åstadkomma en förändring och att tillsammans skapa kunskap. Man kan beteckna 
det som en intersubjektiv kunskapsprocess med syfte att tillsammans utveckla kun-
skap (Macintyre, �008). Det var svårt, dock inte omöjligt, att upprätthålla vetenskaplig 
kvalité med avseende på reliabilitet. De tre dimensionerna av reliabilitet, adaptiv re-
liabilitet, granskningsbarhet och interaktivitet i process, arbetades också in i det över-
gripande forskningsinstrumentet (Bilaga �). 

Den adaptiva reliabiliteten försökte jag upprätthålla genom att ständigt anpassa me-
toden under själva diskussionen. Anpassningen bestod av att växla mellan att vara ak-
tiv kontra passiv, styrande kontra icke-styrande och lyssnande kontra talande. Gransk- 
ningsbarheten försökte jag upprätthålla genom att synliggöra och ständigt motivera väx-
landet i den adaptiva reliabiliteten för deltagarna samtidigt som jag eftersträvade att 
anteckna innehållet i diskussionen. Interaktivitet i process handlar mycket om att knyta 
ihop adaptiva reliabilitet och granskningsbarhet, men poängen med denna dimension 
är just interaktivitet genom hela processen. Det bör aldrig kännetecknas av passivitet 
eller ensidigt insamlande, utan just av aktivitet och ömsesidighet vilket inte var lätt att 
åstadkomma. 

Att upprätthålla hög vetenskaplig kvalité

Mitt mål var att forskningscirkeln skulle präglas av hög vetenskaplig kvalité med 
hjälp av begreppen validitet och reliabilitet för att kunna skilja den från handledning 
och studiecirkel samt för att denna form av utbildning också skulle baseras på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. En förutsättning för att nå detta mål var att 
använda de betydelser av validitet och reliabilitet jag redogjort för. Lindhults (�008) 
betydelseförskjutningar av begreppet reliabilitet kändes dock som en mer framkomlig 
väg än processvaliditet, eftersom dessa var väl definierade och mer relevanta för en 
forskningscirkel. Den vetenskapliga kunskapen, episteme, av min bildning och den 
vetenskapliga grunden i arbetet med forskningscirkeln bör således präglas och omfat-
tas av ovan beskrivna betydelser och användningar av begreppen validitet och reli-
abilitet.  

Jag eftersträvade också att följa vetenskapens och forskningens grundregler (Dens-
combe, �008) i själva datainsamlingen som fokuserade på deltagarnas utsagor. Det in-
nebar att jag försökte leda och delta i forskningscirkeln samtidigt som jag antecknade 
för datainsamlingen och för att upprätthålla den vetenskapliga kvaliteten. Jag märkte 
dock ganska snart hur svårt det var att genomföra i praktiken. 
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Att balansera vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Under arbetet i och med forskningscirkeln uppenbarade sig flera dilemman som jag 
som forskare och lärare behövde lära mig att hantera. Ett dilemma handlade om vilken 
roll jag hade som forskare. Mattson (�004) räknar upp en mängd forskarroller som på 
olika sätt kan gå i varandra, men trots det är urskiljbara; universitetsforskaren, upp-
dragsforskaren, aktionsforskaren, amatörforskaren, praxisforskaren, sanningssökaren, 
fältforskaren, dialogforskaren, deltagarorienterad forskare, FoU-forskare, praktiker-
forskaren och barfotforskaren. Var och en av dessa betonar sitt uppdrag olika med 
avseende på lojalitet och syfte. Detta syfte kan ju som tidigare nämnts vara av olika 
karaktär, det vill säga. I mitt fall kombinerades rollen som universitetsforskare med ett 
emanciperande syfte för forskningscirkeln, vilket i stort fungerade någorlunda bra. De 
dilemman som uppstod i praxis var emellertid betydligt svårare att hantera. 

Att upprätthålla och balansera perspektiv

Den som leder en forskningscirkel måste i praxis kunna upprätthålla flera perspektiv 
samtidigt; deltagarperspektiv, ledarperspektiv, förändringsagentperspektivet, lärarper-
spektiv och forskarperspektiv.  Som forskningscirkelledare bör man utveckla kunskap 
om, kunskap i och kunskap för när och hur man särskiljer mellan dessa perspektiv 
och när man växlar mellan dessa. Det handlar således om att utveckla och medvetan-
degöra kunskapsformerna episteme, techne och fronesis som ledare för en forskning-
scirkel. För tydlighetens skull renodlar jag här respektive perspektiv.

Syftet med deltagarperspektivet är att tydliggöra att jag också är en deltagare i forsk-
ningscirkeln. För att kunna bedriva en kvalitativt god undervisning på vetenskaplig  
grund måste jag som lärare ha ämneskompetens, didaktisk kompetens, ledarkom-
petens och relationell kompetens (Håkansson & Sundberg; �0��, s �6�-�6�) Jag har 
beprövad erfarenhet av att arbeta som lärare vilket medför att jag också kan betraktas 
som deltagare. Som deltagare är min uppgift att bidra till den gemensamma kunskaps- 
processen på ett jämlikt och demokratiskt sätt. I forskningscirkeln innebar det att jag 
bidrog med min kunskap och erfarenhet när vi försökte förstå innebörden i att ut-
bildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag försökte som 
deltagare och lärare att bidra med min bildning i relation till särskolans kontext med 
att ställa frågor om innebörden i alla fyra kompetenser. Jag upplevde det dock svårt 
behålla detta perspektiv eftersom jag lätt gled in i ett ledarperspektiv i vilket jag blev 
normativ och ibland kom med vetenskapliga förklaringar som inte var grundade i eller 
beaktade särskolans kontext (se också ledarperspektivet nedan). Jag tror dock att en 
viktig poäng med detta perspektiv består av att jag ska öka min bildning och förståelse 
för deltagarnas problem och svårigheter. Deltagarperspektivet betonar därför vikten 
av att ständigt lära av den Andre (de andra) i en anda av öppenhet och dialog. 

Med ledarperspektivet på forskningscirkeln är det viktigt att försöka leda på ett de-
mokratiskt och jämlikt sätt (icke-styrande ledarskap) utan att hamna i normativitet 
eller maktutövning (styrande ledarskap). Jag har ansvar för att alla deltagare ska få 
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komma till tals och bli bekräftade för deras respektive åsikter och insikter. Jag har, 
med andra ord, ansvar för den demokratiska validiteten. Detta fann jag komplicerat 
då jag inte kände deltagarna och deras kunskaper. Några hade lättare att formulera sin 
kunskap i ord medan andra hellre lyssnade och reflekterade. Som ledare var jag tvun-
gen att respektera att några hellre höll inne med sin praktiska visdom, fronesis, än att 
formulera dem i ord. Helt klart innebär en aspekt av fronesis för en forskningscirkelle-
dare att kunna växla mellan deltagarperspektivet och ledarperspektivet. Det svåra 
inom detta perspektiv handlar dock om att hantera ytterligare en balansakt, nämligen 
den mellan styrande och icke-styrande ledarskap, som innebär att veta när man ska 
leda och när man ska låta andra formulera sig. Som ledare för forskningscirkeln har 
jag ju trots allt ansvar för att bidra med universella, vetenskapliga och teoretiska aspe-
kter i form av episteme. Det medför att ett gott ledarskap kan kännetecknas av både 
styrande och icke-styrande beroende på situation, ett ledarskapets fronesis. 

Utifrån lärarperspektivet hade jag ansvar för att den utbildning jag bedrev i en forsk-
ningscirkel också skulle vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dess-
utom hade forskningscirkeln ett emanciperande syfte vilket innebar att den primära 
validiteten bestod av katalytisk validitet och demokratisk validitet. Med andra ord 
skulle arbetet präglas av öppenhet och dialog samtidigt som deltagarna faktiskt skulle 
lära sig något. I detta arbete kände jag en klar slagsida åt episteme då det var tryggare 
att komma med vetenskapliga utifrån-förklaringar. Vartefter vi fortsatte att träffas 
märkte jag dock att både techne och fronesis framträdde tydligare i själva bildningsre-
san. Annorlunda uttryckt, min inifrån-förståelse och min beprövade erfarenhet för att 
leda en forskningscirkel fördjupades för varje träff. 

Utifrån förändringsagentperspektivet ansvarar man tillsammans med andra deltagare 
för att åstadkomma förändring i önskvärd riktning och/eller enligt det överenskomna 
utfallet. Det innebär en balansakt gentemot ledarperspektivet. Jag kan lätt hamna i 
styrande maktutövning när jag vill åstadkomma en förändring, eftersom aktionsforsk-
ning handlar om att påverka och förändra praxis eller verksamhet på något sätt. I 
forskningscirkeln är det dock inte möjligt att se om praxis förändrats utan den är be-
gränsad till deltagarnas utsagor om förändring eller om ökad förståelse. Deltagarna i 
forskningscirkeln hävdade att de har fått mer kunskap om utbildning som ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men om detta medfört förändring i deras 
dagliga verksamhet har inte varit möjligt att se (se nedan om forskningsperspektiv).

Utifrån forskarperspektiv har man ansvar för att komma med något nytt inom forsk-
ningsområdet, som exempelvis ny kunskap eller alternativa tolkningar. Man har också 
ansvar för att skapa och upprätthålla vetenskaplighet genom hela forskningsproces-
sen, från spirande idé till färdig rapport. Att leda forskningscirkel på ett vetenskapligt 
vedertaget sätt med hög vetenskaplig kvalité har inte varit lätt, men några personliga 
lärdomar kan jag emellertid formulera.

En första lärdom är att datainsamlingen är begränsad till själva forskningscirkeln och 
baserad på deltagarnas utsagor och mina observationer under arbetet. Det innebär 
således att den katalytiska validiteten är begränsad till deltagarnas förståelse och om-
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fattar inte en eventuell förändring av praxis. För att den aspekten av katalytisk vali-
ditet ska ingå krävs observationer av undervisning, vilket inte ingick i den här forsk-
ningscirkeln. 

En andra lärdom är att det är en svår uppgift att samtidigt samla data genom observa-
tion samtidigt som man ska upprätthålla de andra perspektiven och hög vetenskaplig 
kvalitet. Det hade varit bättre om jag hade spelat in forskningscirkeln med hjälp av 
ljudupptagning och/eller filmning enligt traditionell vetenskaplig praxis (Dencombe 
�009, Alvesson & Sköldberg ), vilket hade gjort det möjligt att kontrollera fler aspek-
ter av både validitet och reliabilitet genom hela processen, till exempel gransknings-
barheten. 

En tredje lärdom är att genom att fokusera på vilken form av aktionsforskning man 
bedriver är det möjligt att skapa och upprätthålla någon form av vetenskaplig kvalité. 
Bedriver man kunskapsgenerande, praxisutvecklande eller emancipatorisk aktions-
forskning? Är man tydlig med detta blir det också möjligt att avgöra vad som ska 
utgöra primära och sekundära validitetsaspekter. Den forskningscirkel jag deltog i 
hade ett emancipatoriskt syfte. Det innebar i sin tur att fokus vilade på katalytisk 
och demokratisk validitet (Newton & Burgess, �008) vilket i sin tur medför en be-
toning av adaptiv reliabilitet samt interaktivitet i process (Lindhult, �008). Fokus på 
demokratisk validitet där alla är delaktiga kräver så att säga en ständig anpassning 
och interaktivitet av metoden. Genom att dessa aspekter av validitet och reliabilitet 
beaktades var det möjligt att i hög grad upprätthålla i vetenskaplig kvalité. 

Hur bildad är jag?

Avslutningsvis vill jag reflektera över min egen bildningsresa genom att formulera några 
övergripande lärdomar. En första lärdom är det blev tydligt för mig att forsknings- 
cirkeln kan fungera som en mötesplats för akademin och det omgivande samhället.  
Forskningscirkelns demokratiska, öppna och dialogiska arbetssätt gör det möjligt att 
komma samman och gemensamt förstå och problematisera ett överenskommet mål 
eller syfte. Syftet med forskningscirkeln var att förstå innebörden i att utbildning ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta syfte gällde ju både för forsk-
ningscirkelns och för särskolans kontext. Särskolans personal talade om fördjupad 
förståelse och en större inblick i vad vetenskaplig grund kan bestå av samtidigt som 
jag fick en inblick i deras arbete och lärde mig mycket om den pedagogiska vardagen 
de möter. Forskningscirkeln som mötesplats handlar därför inte om två världar som 
möts, utan snarare om en gemensam bildningsresa som ökar förståelsen för olika pers-
pektiv. En andra lärdom är att det blev tydligt för mig att användningen Aristoteles 
klassiska bildningsbegrepp med kunskapsformerna episteme, techne och fronesis också 
bidrog till denna perspektivrikedom. 

En tredje lärdom i bildningsresan är att det är möjligt att skapa och upprätthålla 
vetenskaplig kvalitet i en forskningscirkel genom användningen och förståelsen av 
begreppen validitet och reliabilitet. Det är dock viktigt att begreppen är grundade i de 
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vetenskapliga paradigmen aktionsforskning och deltagarbaserad forskning för de ska 
få relevans för arbetet i en forskningscirkel. En rimlig slutsats blir därför att den veten-
skapliga grunden i forskningscirkeln kan kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet 
förutsatt man som ledare för en forskningscirkel kan använda sig validitet och reli-
abilitet på ett genomtänkt och relevant sätt. Med andra ord, handlar det om behärska 
episteme, techne och fronesis ur ett forskarperspektiv.  

Den fjärde lärdomen berör svårigheten med att balansera mellan vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet i det praktiska arbetet i forskningscirkeln. I detta kapitel for-
mulerade jag det som ett antal dilemman som uppstod i praxis och som handlade om 
att kunna växla mellan olika perspektiv: deltagarperspektiv, ledarperspektiv, föränd-
ringsagentperspektivet, lärarperspektiv och forskarperspektiv. Poängen är just att se 
det som dilemman som alltid är närvarande och inte problem som ska lösas eller upp-
lösas. 

Den femte lärdomen anknyter till den förra genom betoningen av att det handlar om 
perspektiv som ska mötas och hanteras i praxis. Tack vare alla svårigheter och dilem-
man som uppstod i praxis utvecklades min kunskap om, i och för att leda en forsk-
ningscirkel. En bildningsresa som omfattar kunskapsformerna episteme, techne och 
fronesis utvecklas därför i mötet med andra perspektiv, vilket i sin tur kan betraktas 
som en förutsättning för att kunna åstadkomma någon form av samverkan och sam-
produktion. 

Den avslutande lärdomen handlar om relationen mellan vetenskap och demokrati i en 
forskningscirkel. Inledningsvis nämnde jag kunskapsuppdraget och det demokratis-
ka uppdraget inte går att särskilja i praxis, utan bara i analys. Men analysen i detta 
kapitel har snarare visat att uppdragen inte går att separera i analys heller. En forsk- 
ningscirkel med hög vetenskaplig kvalité som balanserar vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet genom användningen av validitet och reliabilitet medför att den 
också kännetecknas av demokratiska arbetsformer. Annorlunda uttryckt: hög veten-
skaplig kvalité och demokratiska arbetsformer konstituerar varandra både i praxis 
och i analys. Den avslutande lärdomen kan därför formuleras som att en forsknings-
cirkel med hög vetenskaplig kvalité också innebär en forskningscirkel med hög de-
mokratisk kvalité. 
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Bilaga 1: Övergripande forskningsinstrument

Kvalitet Fokus/  När?  Reflektioner
 Frågor  

Demokratisk Deltagande/ Hela 
Validitet Erkännande processen

Katalytiska Förståelse  
Validitet Förändring Pre Post

Utfalls- Syfte Pre Post
Validitet     

Process- Teori-Metod- Hela
Validitet Resultat processen

Adaptiv Anpassning Hela
Reabilitet  processen

Gransknings- Synlig- Hela
Barhet görande processen

Interaktivitet Process och Hela 
 Innehåll processen

Syfte: Syftet med forskningscirkeln är att tillsammans förstå och undersöka vad det 
betyder att ”Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” 
(SFS �0�0:800 paragraf 5).          

Den dialogiska validiteten upprätthölls med peer review under forskningsprocessen.                                     

Demokratisk validitet: Upplevde du att du gavs möjlighet att: uttrycka din uppfattning, 
din uppfattning respekterades, att de andra fick uttrycka sin uppfattning, att andras 
uppfattning respekterades.                                                               

Katalytisk validitet: Hur förstår/uppfattar du formuleringen ”Utbildningen ska vila på 
vetenskaplig och beprövad erfarenhet”? Vad betyder/innebär det för dig i din under-
visning?                                                  

Utfallsvaliditet: Vad är gruppens gemensamma mål? 

Adaptiv reabilitet: Sträva efter att ständig anpassa metod!

Granskningsbarhet: Sträva efter ständigt synligöra innehåll, processer och motiv!

Interaktivitet i process: Sträva efter interaktivitet i och mellan deltagare och i 
process!
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Del 2

Mänskliga rättigheter
från formuleringsarena

till realiseringsarena
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Kap 3

Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning – forskningscirkel 
som interkulturell läroprocess

Pirjo Lahdenperä

Uppdraget och genomförande

Uppdragsgivaren och initialtagaren till projektet Mänskliga rättigheter i offentlig för-
valtning (MR- Rätt Ut) var Länsstyrelsen i Västmanlands- och Örebro län. Dessa läns-
styrelser sökte �0�� medel och stöd från ESF-rådet (Europeiska sociala fonden) i Öst-
ra Mellansverige, för att tillsammans med intresserade samverkanspartners i de bägge 
länen utveckla konkreta, verksamhetsanpassade metoder för att integrera mänskliga 
rättigheter och likabehandling i de medverkande organisationerna, avseende både 
verksamhetsutövning och organisation (Svenska ESF-rådet: Dnr: �0��-30�00�5).

Ett av syften var att projektets resultat skulle kunna föras över till de medverkande 
organisationernas verksamheter och utgöra grunden för ett återkommande, långsik-
tigt och hållbart arbete med mänskliga rättigheter och likabehandling i respektive or-
ganisation. Ett annat syfte var att projektets resultat skulle spridas till alla övriga �9 
länsstyrelser i landet. Projektet skulle på så sätt generera ett mervärde genom att ut-
veckla verktyg och metoder för att integrera ett MR-perspektiv i offentliga organisa-
tioners verksamhet och organisation. I denna ansökan används begreppet mänskliga 
rättigheter och MR-perspektiv, som en övergripande beteckning som innefattar skydd 
mot diskriminering enligt diskrimineringslagen, likabehandling, jämställdhetsintegre-
ring, barns rättigheter, integration och tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning. Utgångspunkten var FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighet-
erna (ESF, Dnr: �0��-30�00�5).

Som anledning till projektet Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning angavs i an-
sökan de nya krav på offentliga organisationer avseende på likabehandling och disk-
riminering, som har skärpts de senaste åren, bland annat genom ny diskriminerings-
lag, förändringar i förvaltningspolitiken och ökade krav på tillgänglighet. Dessa krav 
tycktes fodra nya strukturer för långsiktiga strategier för kompetensutveckling inom 
mänskliga rättighetsområdet, nya metoder och rutiner för att säkerställa att dessa rät-
tigheter omsätts i praktisk handling, samt nya strukturer för uppföljning (Bilaga �: 
Dnr: �0��-30�00�5 (ESF); Dnr: 800-878-�0�� (Lst)).

Utifrån det uppdagade behovet av såväl kompetensutveckling som verksamhetsut-
veckling vann Mälardalens högskola upphandlingen med sitt anbud att utveckla både 



46

verksamhetsrelaterad kunskap och att ta fram konkreta metoder för att säkerställa 
att myndigheter och kommuner i sin verksamhet inte kränker de mänskliga rättighe-
terna eller diskriminerar medborgare. De bägge länsstyrelsernas ledningar beslutade 
att tid för introduktion i mänskliga rättigheter kommer att ges för samtliga anställda, 
dvs. både chefer och medarbetare, ca 370 personer, som en första del av projektet ca 
8t/person.

Länsstyrelserna hade anställt en projektledare på heltids, vars uppgift var bland annat 
att ansvara för implementering och rekrytering av deltagare till forskningscirklar och 
ledningsseminarier. Chefer på kommuner, landsting och statliga myndigheter i länet 
samt på länsstyrelserna fick sedan en processledarutbildning. Respektive deltagande 
organisation fick åta sig att låta de personer som skulle delta i projektet få avsätta 
den tid som behövdes. För organisationer utanför länsstyrelsen skulle den tiden även 
innefatta tid för introduktion i MR- frågor. Att delta i forskarcirklar och ledningssemi-
narier med ett mer strukturerat arbetssätt ansågs vara lätt att planera in i agendan. 
Den ursprungliga tanken var att deltagarna, som kom från olika verksamheter och 
arbetsplatser skulle ges möjligheter att reflektera över arbetssätt, att problematisera och 
hitta nya lösningar och arbetsmetoder (min kursivering).

Projektledaren sökte deltagare till projektet genom att vända sig främst till bägge lä-
nens �� kommuner och deras planerings- och byggförvaltningar, miljöförvaltningar, 
socialförvaltningar, överförmyndare, med flera. Regionförbund och landstingen sågs 
också mycket viktiga aktörer inom dessa verksamhetsområden. Polisen, Migrations-
verket, Almi företagspartner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Örebro Univer-
sitet och Mälardalens högskola var de statliga myndigheter som identifierades som 
viktiga samverkanspartners.

I implementeringsförhandlingar identifierades �0 forskningscirklar med olika fokus-
områden såsom ensamkommande flyktingbarn och deras integration i samhället, dis-
krimineringsfrågor i stort och smått, dvs. vad som gäller för den egna verksamheten, 
tillgänglighet, handläggning/beslut om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och mänsk- 
liga rättigheter, integrationsarbete relaterad till utanförskapet på arbetsmarknaden, 
framgångsrik integrering i samhällslivet för stora grupper invandrade från utomeuro-
peiska länder och då företrädesvis kulturer/grupper/personer med låg utbildningsbak-
grund, hur man i förskolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling, 
integration, framarbetande av en mångkulturell likabehandlingsplan, tillgodose att alla 
för en anpassad utbildning enligt svenska normer (Länsstyrelsen, �0��). Majoriteten 
av deltagare hade initialt förväntat sig att forskningscirkelarbetet skulle kretsa kring 
likabehandling och integration där diskrimineringslagen var en viktig bas för arbetet.

En av svårigheterna att genomföra forskningscirklarna var att deltagarna var spridda 
i och från olika kommuner som Degerfors, Karlskoga, Köping, Örebro, Kumla, Halls-
berg, Hällefors, Lindesberg, Hallstahammar, Kungsör, Arboga, Fagersta, Norberg och 
Skinnskatteberg. Det var något nytt för forskaren att bege sig till dessa olika kom-
muner, men i gengäld gav arbetet mervärde genom att kontextualisera och förankra 
sakfrågorna i divergerande verksamheter. Forskningsledargruppen och deltagarna i 
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projektet fick därmed värdefulla erfarenheter från olika verksamheter såsom polisen, 
fritidsgårdsverksamhet, socialförvaltning, sfi (svenska för invandrare), förskola, kom-
munal förvaltning, arbetsförmedling, gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet, 
elevhälsa, bibliotek, gymnasium, gymnasiesärskola, yrkesprogram, introduktionspro-
gram och språkintroduktion, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn, vuxenut-
bildning och skolledning.

Projektet startades hösten �0�� med en gemensam Kick-off där alla deltagare var när-
varande. Forskningscirkeln träffades under åtta tillfällen. Arbetet var organiserat så att 
forskningscirkelledare och projektledaren ingick i en handledningsgrupp ledd av den 
vetenskapliga ledaren från Mälardalens högskola. Denna handledningsgrupp hade 
kontinuerliga möten där olika gemensamma problem och arbetssätt diskuterades. Det 
fanns både erfarna och nybörjare bland forskningscirkelledarna. 

Cheferna för de olika verksamheterna gick samtidigt i en högskolebaserad processle-
darutbildning i mänskliga rättigheter och förändringsarbete, vid Mälardalens högsko-
la. Tanken var att cheferna skulle utöka sin medvetenhet inom området och därmed 
skulle kunna stödja och tillvarata personalens kunskaper i arbetet med mänskliga rät-
tigheter. 

Projektet genomfördes �0�� och �0�3 och avslutades med en Kick-Out i maj �0�3, där 
deltagarna i de olika forskningscirklarna och processledarutbildningen presenterade 
sina uppnådda resultat (Triumf, �0�3).

Interkulturellturalitet i forskningsuppdraget

I projektet om mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning utgick både handledningen 
av forskningscirkelarbetet och en del av cirklarnas arbete från en interkulturell for-
skningsansats. Det innebär att olikheterna i forskargruppen och i deltagargruppen an-
vändes som en resurs och ett komplement i kunskapsproduktion. För att utveckla hela 
projektet till en interkulturell lärandemiljö engagerades personer med olika kompe-
tenser, kunskapsmässiga, etniska och vetenskapliga bakgrunder. Detta möjliggjorde en 
läroprocess med syfte att bearbeta olika kulturbundna föreställningar, normer, rekon-
struktion av gamla meningssystem och praktiker samt skapandet av nya kunskaper. 
Det var värdefullt att betrakta olika företeelser från och konfronteras genom olika 
personliga, kulturella, forskningsmässiga och vetenskapliga utgångspunkter. Därför 
var det en fördel att forskningsgruppen bestod av personer med olika etniciteter samt 
olika akademiska ämnen med egna forskningsintressen. Med projektets mångetniska 
team�) – med personer med rötter i Iran, Finland, Kurdistan, Irland och Sverige samt 

1)  Teamet bestod av Osman Aytar, lektor i socialt arbete; Mehrdad Darvishpour, lektor i sociologi; Terence 
Fell, lektor i statsvetenskap; Hans-Olof Gustafsson, filosofie doktor i pedagogik; Max Jakobsson, filoso-
fie doktor i kulturgeografi; Jori Lahdenperä, forskningsassistent i statsvetenskap; Ildikó Asztalos Morell, 
docent i sociologi; Niclas Månsson, docent i pedagogik; Kamran Namdar, lektor i pedagogik; Marja-Terttu 
Tryggvason, docent i pedagogik; Anette Sandberg; professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för 
arbetet Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik.
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med olika ämnesområden och vetenskapliga perspektiv ingick – skapades en unik 
möjlighet att vidga kulturella och ämnesmässiga horisonter och använda olika erfar-
enheter för att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera projektarbetet.

Deltagarnas mångskiftande och beprövade erfarenheter av att arbeta med mänskliga 
rättigheter har emellertid varit den avgörande och väsentliga basen för en verksam-
hetsnära interkulturell forskning. Deltagarna har erfarenheter av olika verksamhe-
ter i skilda delar av samhället och kommer från varierande organisationsnivåer och 
praktiker. Att tillsammans med forskningscirkelledarna få lyfta fram dilemman och 
frågeställningar och kunna knyta dessa till teorier som analysinstrument samt till forsk- 
ning bidrar till ny kunskapsproduktion som kan gynna både verksamheterna och hög-
skolan. I denna process blev aktörerna på olika sätt delaktiga och tog ansvar för både 
sin egen kunskapsutveckling och utvecklingen av en process där reflektion och aktion 
förutsatte varandra, vilket framgår från de olika exemplen som presenteras i denna 
antologi.

Interkulturell aktionsforskning kan därmed bli ett verktyg för praktikers kompetens-
höjning, professionalisering och för verksamhetsutveckling inom området mänskliga 
rättigheter. Den utomstående medforskaren i sin egenskap av forskningscirkelledare 
och praktiker från fältet kunde, om än på olika sätt, tillvarata olika kompetenser och 
perspektiv för att tillsammans skapa en bild av problemens komplexitet och utöka 
medvetenhet och handlingspotential i forskningscirkeln. 

Att implementera kunskaper om och att realisera avsikten i formuleringar i deklara-
tioner om mänskliga rättigheter är inte enkelt. Det är en lång och krokig väg mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan, där forskningscirkelarbetet har blottlagt 
flera olika aspekter på och betingelser för att i praktiken förverkliga de intentioner 
som MR-deklarationerna står för. En av de övergripande frågeställningarna inom 
MR-området är frågan om diskriminering och likabehandling. Därför kommer jag att 
i detta kapitel ge den värdemässiga och teoretiska referensram som användes i forsk-
ningscirkelarbetet mot diskriminering.

Mänskliga rättigheter och diskriminering på formuleringsarenan

De frågeställningar som formulerades i projektet MR - Rätt Ut handlade bland an-
nat om likabehandling, diskriminering, ensamkommande flyktingbarn, integration, 
tillgänglighet etc. Den identifierade målgruppen för åtgärderna utgjorde oftast per-
soner med utländsk bakgrund eller nyanlända. Därför kommer jag att i detta kapitel 
fokusera på det område om mänskliga rättigheter som härrör sig från internationella 
överenskommelser om etniska relationer och arbete mot rasism, främlingsfientlighet 
och diskriminering. 

I skriften om den internationella grunden för interkulturell undervisning, inklusive 
antirasistisk och människorättsutbildning beskrivs vikten av interkulturell utbildning 
som en motkraft mot rasism, etniska fördomar, diskriminering, främlingsfientlighet 
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och intolerans mot olikheter (The international basis for intercultural education includ-
ing anti-racist and human rights education, Batelaan; Coomans; van Boven, �995, s. 3).

Begreppet mänskliga rättigheter fick genomslagskraft i och med antagandet av FN-
stadgan och Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
�948.

Artikel �6:�: Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och 
till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan 
alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas 
verksamhet för fredens bevarande. (United Nations, Univeral Declaration of Hu-
man Rights, UD:s officiella översättning, Svenska FN-förbundet)

Interkulturalitet som utbildningsideal lanserades av Förenta Nationerna, FN, och dess 
organ som ett medel som skulle gynna fred och förståelse mellan olika nationer och 
folkgrupper. �974 antog UNESCO:s, Förenta Nationernas organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur, generalkonferens i Paris en rekommendation om utbildning för 
internationell förståelse, samarbete och fred samt undervisning om de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna. I denna skrift fastslås att medlemsstater-
na på olika sätt och i olika typer av utbildning bör främja studier av skilda kulturer, 
deras ömsesidiga inflytande och deras framtidsutsikter och levnadssätt för att gynna 
ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan dem. I detta dokument fastslås också att 
ökade ansträngningar bör göras för att utveckla och förmedla ett internationellt och 
interkulturellt synsätt på alla stadier och i alla former av utbildningar.

Eftersom interkulturalitet anses i detta dokument vara ett medel att arbeta mot etniska 
fördomar, rasism och diskriminering är det på sin plats att undersöka vad detta inter-
kulturella perspektiv skulle betyda och vilka utgångspunkter och kriterier det skulle 
betinga för arbetet i forskningscirkeln.

Diskriminering och intersektionalitet

I skriften Värdegrund och samhällsutveckling (Hedin och Lahdenperä, �000) menar för-
fattarna att konventionerna om mänskliga rättigheter inte ger någon entydig definition 
på begreppet mänskliga rättigheter, konventionerna fastställer dock ”det inneboende 
värdet hos alla medlemmar av människosläktet och deras lika och oförytterliga rät-
tigheter” (s. �6) Dessa rättigheter är oförytterliga, det vill säga odiskutabla, i den menin-
gen att de gäller för alla människor i alla situationen och i hela världen. En grundläg-
gande princip för alla rättigheters tillämpning är den om människors jämlikhet och lika 
värde (Ds �998:46). I samma skrift beskrivs skillnader mellan negativa och positiva rät-
tigheter. Under �990-talet har de grundläggande friheterna eller libe-rala rättigheterna 
dominerat debatten. De liberala rättigheterna betonar ”friheten”. Med detta menas de 
medborgerliga och politiska rättigheterna till yttrandefrihet och föreningsfrihet, med 
andra ord rätten att inte bli hindrad när man vill tala, skriva och bilda intresseförenin-
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gar. I allmänhet brukar man utgå från den enskilda individen och framhäva individens 
rättigheter att agera i samhället. Rättigheterna garanterar individens frihet och försöker 
reglera den så att alla kan göra vad de vill så länge det inte skadar någon annan. Bland 
de negativa rättigheterna nämns olika påbud som begränsar människors handlande mot 
olika individer och grupper såsom skyldigheter (Hedin och Lahdenperä, �000,s). 

Bland de så kallade ”negativa rättigheter” som anses begränsa människors handlande 
är förbudet mot diskriminering. Diskrimineringsbegreppet är ett återkommande kon-
cept i diskussioner om mångfald, likabehandling, integration och etniska relationer. 
Det är också en av utgångspunkterna för arbetet i forskningscirklar inom projektet 
om mänskliga rättigheter.

Rönnqvist (�008) delar in diskriminering i preferensdiskriminering, statisk, strukturell 
och institutionell diskriminering. 

Preferensdiskriminering innebär en negativ särbehandling av en person på grund av 
personens grupptillhörighet. Statisk diskriminering innebär att generaliseringar om en 
grupps påstådda beteende gör att enskilda individer sorteras bort i exempelvis rekry-
teringsprocesser eller i andra sammanhang. Romer som folkgrupp kan utgöra ett ex-
empel på statisk diskriminering. Strukturell diskriminering innebären över- och un-
derordning som genomsyrar hela samhällets organisering och där grunden för denna 
ordning är en ojämlik fördelning av makt, inflytande och materiella resurser. Denna 
diskriminering påtalas ofta som en följ av att dela Sveriges invånare i etniska svenskar 
och invandrare, där invandrare behandlas som de Andra. Institutionell diskriminering 
har sin grund i den strukturella diskrimineringen och manifesteras genom regelverk, 
normsystem och rutiner. 

Diskriminering av enskilda individer eller grupper är enligt svensk lag ett brott mot 
principen om likabehandling. Diskrimineringslagen (�008:567) identifierar olika typer 
av diskrimineringsformer. Direkt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 
och instruktioner att diskriminera kan ses som handlingar som är avsedda att särbe-
handla och missgynna. Indirekt diskriminering däremot äger rum genom handlingar 
som kan framstå som neutrala men vars effekter är att vissa kategorier av människor 
särbehandlas och missgynnas. Denna uppdelning mellan direkt och indirekt diskri-
minering återfinns till exempel i Europarådets direktiv 2000/78/EG, som inrättar en 
allmän ram för likabehandling i EU.

Diskrimineringslagen och lagen om likabehandling med sina tydliga påbud var till stort 
stöd för de offentliga verksamheter som deltog i projektet om i Mänskliga rättigheter 
i offentlig förvaltning. Det är emellertid en lång väg mellan formuleringsarenan och 
realiseringsarenan. Bristen av kunskap i MR-frågor är omfattande och försvårar myn-
digheternas arbete med att bemöta av medborgarna och värna om deras rättigheter, 
påtalade länsstyrelserna i sin ansökan om projektet. Bemötandet av medborgare med 
utländsk bakgrund var särskilt bekymmersamt. Problem med integration på arbets-
marknad, diskriminering och bristen av likabehandling är frågor som kan identifieras 
och härledas från otillräckliga kunskaper.
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Mary Douglas beskriver i sin bok How Institutions Think (�986) den institutionella 
diskriminering och rasism som finns i organisationer och institutioner som kommer 
i uttryck genom exempelvis lagar, rutiner, regler etc. I ljuset av hennes forskning är 
det rimligt att anta att svenska institutioner, organisationer och verksamheter funge-
rar ”svenskt”, det vill säga premierar det som anses vara normen i Sverige och dis-
kriminerar det som anses vara avvikande. Diskriminerande värderingar återspeglas 
i styrdokument, lagar, regler, värderingar, normer och maktförhållanden som styr 
verksamheten och arbetet vardagslivet. Därför är det viktigt att på realiseringsarenan 
problematisera normalitet och avvikelser för att på så sätt komma åt de konstruk-
tioner som hindrar likvärdig bemötande och utökad diskriminering av medborgare. 

När både de individuella och de organisatoriska förhållandena i en verksamhet är 
föremål för analys av hur föreställningen om normalitet och de avvikande konstrueras, 
är det viktigt att även ta arbetsmodeller och bemötande av olika grupper i beaktande. 
Lika viktigt är det att utreda hur stereotypa föreställningar reproduceras och makt-
strukturer upprätthålls. Att arbeta i en forskningscirkel ur ett intersektionellt pers-
pektiv ger därför möjligheter till att analysera maktförhållanden och diskriminering 
såväl på strukturell som på individuell nivå. 

Innebörden av intersektionalitet kan härledas till det engelskan ordet intersection, 
vilket betyder ”korsning” eller ”skärningspunkt”. Intersektionalitet handlar om att 
undersöka och visa på ojämlikheter och maktförhållanden mellan samhällsgrupper. 
I analyserna fokuseras vanligtvis kön, sexualitet, klass och etnicitet som sociala kat-
egorier. Den intersektionella ambitionen är att belysa hur olika maktstrukturer och 
kategorier vävs samman och påverkar varandra (Mattsson, �0�0). Med maktstruk-
turer menas de krafter i samhället som skapar kategorier och grupper och som ordnar 
dessa hierarkiskt i förhållande till varandra. 

Maktstrukturerna verkar på en övergripande och strukturell nivå i samhället, samti-
digt som de bärs upp av oss människor, genom institutioner och människors agerande. 
Enligt Mattsson (�0�0) är maktstrukturer och ojämlikheter mellan olika grupper på 
strukturell nivå relativt lätta att synliggöra och acceptera. Däremot kan det på den 
individuella nivån vara mycket svårare att se strukturella mönster. När det gäller dis-
kussionen om det mångkulturella och mångetniska samhället ligger tyngdpunkten i en 
intersektionell analys vid att problematisera hur skillnader skapas och representeras 
snarare än att undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper. Därför kan in-
tersektionalitet och kritisk reflektion öka medvetenheten om hur maktstrukturer och 
förtryck skapas och upprätthålls, men också hur dessa konstruktioner kan utmanas. 
Genom en ökad intersektionell medvetenhet skulle man teoretiskt kunna problema-
tisera och analysera de diskriminerande maktstrukturerna på de offentliga förvaltnin-
gar som ingick i projektet. 

Med de två perspektiven - interkulturella och intersektionella, som presenteras i detta 
kapitel, har forskningscirkelledaren försökt synliggöra hur olika maktstrukturer och 
ojämlikheter påverkar olika verksamheter och dess praktik, begränsningar, etno-
centriska föreställningar och värderingar. På individplan måste olika föreställningar 
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och tyckanden konfronteras med andra uppfattningar och känslomässigt bearbetas 
(Lahdenperä, �004, �006). Denna bearbetning förutsätter varaktiga interkulturella 
läroprocesser som ett arbete i en forskningscirkel kan erbjuda. Låt mig nu ge några 
tankegångar om interkulturella läroprocesser och hur de kan användas som redskap 
för realisering av kunskaper om mänskliga rättigheter genom en forskningscirkel.

Forskningscirkel som interkulturell realiseringsarena 

Genom ett interkulturellt synsätt i denna samproducerande forskning med forsknings-
cirklar kan man synliggöra de tankemässiga och praktiska tillämpningar som bygger 
på etnocentrism och kulturbundna antaganden som hindrar likabehandling och leder 
till diskriminering. För att skapa förståelse för grundantaganden för ett interkulturellt 
arbetssätt kommer jag att basera arbetet på konstruktionen om ”Vi och de Andra” 
och hur den påverkar relationer och diskriminering av dem som uppfattas som an-
norlunda. 

Flera skilda vetenskapliga inriktningar tar upp konstruktioner av ”Vi och de Andra” 
som centrala mekanismer hos individer och grupper för inkludering och exkludering. 
Den psykodynamiska inriktningen har riktat in sig på hur identitet konstrueras i det 
globala samhället i kolonialismens kölvatten. Här blir begreppet ”de Andra” centralt. 
Människans identitet konstrueras genom att vi speglar oss i andra och i kulturella rep-
resentationer och stereotyper (Lahdenperä, �0��). Den socialpsykologiska (Tajfel & 
Forgas, �98�) inriktningen talar om social kategorisering, som innebär att den sociala 
omgivningen ordnas i grupperingar som är meningsfulla för individen. Med hjälp av 
stereotyper och enkla kategoriseringar kan den komplexa sociala verkligheten kog-
nitivt struktureras och förenklas. Denna kategorisering spelar en central roll i teorin 
om social identitet och stereotyper. Enligt teorin om social identitet hjälper den so-
ciala kategoriseringsprocessen, på ett känslomässigt plan, betraktaren att skapa och 
befästa sin egen positiva självuppfattning och sociala identitet. Tajfel (�979) och Lange 
och Westin (�98�) använder begreppen ”ut- och ingrupper”, det vill säga ”Vi och de 
Andra”, för att beskriva den funktion som särskiljandet av sociala relationer har för 
att upprätta självrespekt, självkänsla och en positiv självbild. Grupptillhörigheten, sär-
skiljandet mellan dem som tillhör ”vi-gruppen” och dem som tillhör ”dom-gruppen”, 
ger näring åt individens självkänsla. 

Dessa olika positioner ”Vi och de Andra” laddas psykologiskt med olika värden. ”Vi” 
laddas med positiva värden och ”de Andra” med negativa. Enligt Nussbaum (�0�0) 
kan denna dikotomisering i de goda och onda härledas av de samhälleliga normer 
som pläderar kontroll, fullkomlighet och osårbarhet. Man projicerar avsky, smuts, far-
lighet, sjukdom etc. till de andra och behåller renhet, oklanderlighet, godhet etc. till 
den egna gruppen. Nussbaum (�0�0, s. 5�) poängterar att människor har tendens att 
betrakta en främmande grupp som skadlig och skändlig. Däremot ses den egna grup-
pen som allierade med änglar. I ljuset av denna konstruktion blir ”de Andra” mer 
annorlunda och ”dåliga” än de i själva verket är och ”Vi” blir laddade med kollektiva 
goda likheter. Kollektiva stereotyper och fördomar om ”de Andra” kan också använ-
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das för att försvara och bevara personliga värderingar samt för att skapa och upprät-
thålla gruppideologier som legitimerar skilda sociala handlingar. Diskriminering och 
förtryck kan i efterhand rättfärdigas med hjälp av negativa fördomar, stereotypier och 
negativa uppfattning om ”de Andra” och därmed även diskriminering av ”de Andra” 
(Lahdenperä, �997).

Anderson (�993) tar upp konstruktionen av nationalism som enligt henne bygger på 
en föreställd gemenskap. Denna nationalism ställer krav på en ständig distinktion mel-
lan de som anses ”höra hemma” och de som inte anses göra det. Å ena sidan fungerar 
främlingen som en figur för det okända, för det som inte uppfattas som hörande hemma 
i den nationella gemenskapen. Å andra sidan tillrättalägger främlingen gränserna för 
nationell tillhörighet. Nationen ”de Andra” utgör i den meningen oumbärliga inslag 
i berättelsen om Vi-et. Med andra ord behöver skapandet av ett ”Vi” även konstruk-
tionen och skapandet av de Andra. Månsson (�0�0) talar om skapandet av främlingar 
i skriften Varför finns det främlingar – den sociala konstruktionen av oönskade män-
niskor. Att använda främlingen som metafor för de individer och grupper som inte 
ges eller som förvägras delaktighet i samhällslivet tydliggör att främlingen inte är vem 
som helst utan den sociala ordningens ”de Andra”. Han anser att uteslutningen och 
marginaliseringen av vissa individer och grupper är ett socialt fenomen som existerar 
och praktiseras där det finns människor som håller vissa normaliserade föreställningar 
gemensamt.

Konstruktionen av ”Vi och de Andra” fyller en viktig funktion för den enskilda in-
dividens och kollektivets psykologiska identitetskonstruktion. Därför går det inte att 
enbart teoretiskt, det vill säga kognitivt, lära sig att bli medveten om sina kulturella 
konstruktioner, föreställningar och begränsningar; etnocentriska föreställningar och 
värderingar måste konfronteras med andra uppfattningar och känslomässigt bearbe-
tas (Lahdenperä, �004, �006). Denna bearbetning förutsätter interkulturellt lärande, 
vilket deltagande i en forskningscirkel med interkulturell inriktning kan erbjuda. 

Det finns mångahanda hinder hos individer, grupper, institutioner och organisationer 
för att kunna acceptera och tillvarata olikheter i allmänhet och det som uppfattas 
som annorlunda i synnerhet. Framgång i arbetet med mänskliga rättigheter och mot 
diskriminering är ingen självklarhet. Eftersom detta kunskapsområde är politiskt 
normerat och riskabelt med tanke på verksamhetens värdegrund i olika styrdoku-
ment är det inte självklart att uppnå den öppenhet som ett problematiserande och 
reflekterande arbetssätt förutsätter.

En av de mest grundläggande frågorna blir hur organisatoriska och verksamhetsmäs-
siga förutsättningar kan skapas för att det ska bli möjligt att arbeta förändrande och 
inkluderande. I arbete mot diskriminering är det således viktigt att skapa förutsättnin-
gar för interkulturalitet och ömsesidig kommunikation i olika verksamheter och organ-
isationer samt utveckla personalens medvetenhet om fenomen som motverkar lika- 
behandling och jämlikhet. Inte minst kan det vara komplicerat och svårt att utmana 
diskriminerande och rasistiska strukturer och tankemodeller i organisationer, hävdar 
Rönnqvist (�008).
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Det är emellertid viktigt att skapa en arena för interkulturella möten med möjlighet att 
lära sig av andra och av sig själv samt att kunna bearbeta det motstånd som ofta är för-
knippat med förändring av tankestrukturer. Därför förutsätter interkulturellt lärande 
ofta även ett organisatoriskt lärande där hela organisationen har som mål att kontinuer-
ligt utvecklas till en interkulturell lärandemiljö (Lahdenperä �008). I interkulturella dia-
loger, exempelvis i forskningscirklar, kan man skapa en öppenhet för ifrågasättande av 
gamla byråkratiska tillvägagångssätt, hierarkier, kategoriseringar, normer, fördomar och 
rådande strukturer som hindrar arbetet med likabehandling och mot diskriminering. 

Interkulturellt lärande kan beskrivas som varaktiga läroprocesser där man på olika sätt 
bearbetar de hinder och motstånd för lärande och utveckling som utgörs av den egna 
uppfostran och de egna erfarenheterna, grupptillhörigheten och kulturella värderin-
gar (Lahdenperä, �004). Enligt Peace (�994) ger den egna kulturella horisonten en 
tolkningsbas, där människor rör sig obehindrat och oreflekterat eftersom de inte vet 
vad de saknar kunskap om. Därmed ger den kulturella horisonten begränsningar för 
tolkningen av den sociala världen. Det finns emellertid många olika sätt och varierande 
betingelser för att skapa ett interkulturellt lärande. Det gemensamma målet för ett in-
terkulturellt arbete är att sätta i gång, vidmakthålla och följa upp dessa läroprocesser. 
Den springande punkten är att bli kontrasterad med ett annat sätt att se och uppfatta 
olika företeelser och alternativa kulturella uttryck, som förhoppningsvis deltagandet i 
en forskningscirkel kan erbjuda.

Deltagarnas erfarenheter, upplevelser, känslor, tänkande och kunskaper utgör en 
viktig bas för den interkulturella läroprocessen. JämBredd-projektet (Andersson 
�0�3; Karlsdotter, �0��; Lahdenperä �0��) – som omfattade olika forskningscirklar, 
multikulturell ledningsgrupp och processledarutbildningen – gav nya inblickar och 
kunskaper om interkulturalitet och hur den interkulturella läroprocessen kan organi- 
seras.

För en forskningscirkelledare är det viktigt att skapa en tillåtande miljö, där det är 
möjlig att diskutera olika värderingar och blotta sina tankemodeller och förutfat-
tade meningar. Dessa tankekonstruktioner är sedan underlag för ett kulturkontrastivt 
förhållningssätt där deltagare konfronteras med andra sätt att tänka och värdera, så 
att de kan blir varse om sitt eget sätt att tolka, värdera, kategorisera och handla. I den-
na medvetandeprocess är det viktigt att problematisera och omarbeta konstruktionen 
av ”Vi och de Andra” och bli medveten om sitt eget värde- och meningssystem.

Det är värdefullt att i forskningscirkeln skapa möjligheter till inlevelse för de ”andra 
och annorlunda” människornas situation och behov. Hur är det att vara ensamkom-
mande flyktingbarn, arbetslösa personer med invandrarbakgrund, flyktingar, förskole-
barn, socialbidragstagare etc. Fältuppgifter att intervjua ”klienter”, olika typer av 
övningar, litteraturläsning, andra människors berättelser, besök av ”de annorlunda” et 
cetera kan användas som pedagogiska arbetssätt för att utveckla förmågan att tänka 
reciprokt�). Detta reciproka förhållningssätt skulle kunna utveckla en förmåga till att 
sätta sig i den Andres situation, både känslomässigt och kognitivt, samt en vilja eller 
intention att behandla den Andre med respekt utifrån denna förståelse. 
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2)  Ordet reciprocitet översätts som förmåga till inlevelse eller förmågan att sätta sig in i andra människors 
situation, det vill säga tänka ömsesidigt. Aboud och Mitchell (1977) har använt en motsvarande term: roll-
övertagande. Se vidare i beskrivning om hur förmågan till reciprocitet kan utvecklas i skolan i rapporten: 
”En riktig svensk ropar inte svartskalle!” (Johnson & Lahdenperä, 1982, s. 51).

Att kontextualisera, det vill säga att se olika företeelser i sitt samhälleliga samman-
hang, med intersektionella och interkulturella glasögon skapar förståelse för det som 
uppfattas som annorlunda och de levnadsbetingelser som leder till social orättvisa och 
strukturell diskriminering. Där är det viktigt att på olika sätt engagera människor i 
att undersöka den sociala praktik som länkar dem till andra former av social interak-
tion. Där kan man få stöd och inspiration som forskningscirkelledare av Paulo Freires 
(se sidan �5) arbete med samhällsanalys bland fattiga. Som jag tog upp i kapitel ett 
har hans arbete inspirerat till en emancipatorisk inriktning, där aktionsforskningens 
fokus ligger på de underliggande sociala och politiska förhållanden såsom att lyfta 
fram grupper vars röster inte hörs bland beslutsfattare.

Känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen – där den egna uppfostran, kul-
turen, samhälleliga förhållanden och betingelser, det vill säga det egna meningssyste-
met – står som referensram för tolkning, värdering och bemötande av andra och olika 
grupper. De känslomässiga aspekterna, som är en del av individens självuppfattning 
och synen på sig själv i förhållande till de Andra, är viktiga för attitydförändringar och 
ändrade handlingar mot de som uppfattas som de Andra. Det tar dock tid att bli med-
veten om och bearbeta dessa processer (Johnson & Lahdenperä (�98�). Forsknings-
cirkeln som arena kan utgöra en god interkulturell lärmiljö, eftersom det finns tid och 
möjlighet för både en kognitiv och känslomässig bearbetning av de frågeställningar 
och dilemman som är utgångspunkter för arbetet samt för att hitta nya lösningar på 
de problem som arbetet kretsar kring.

Olika delar i en interkulturell läroprocess

Utökad
medvetenhet

och 
handlingar

Utökad
medvetenhet

Bearbetning
Motstånd

Utökad
medvetenhet

Motstånd 
Bearbetning



56

Referenser:

Aboud, F.; Mitchell, F. (�977). Ethnic role taking: The effects of preference and  
selfidentification. International Journal of Psychology. Vol. ��, nr �, s. �–�7.

Anderson, B. (�993). Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.

Andersson, C, E. (�0�3). En utbildning i processledarskap avseende mångfald. 
Utvärdering och aktionsforskning. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation, Licentiate Thesis No.�63.

Batelaan, P.; Coomans F. (�995). The international basis for intercultural education 
including anti-racist and human rights education, Hilversum: International Associa-
tion for Intercultural Education (IAIE) in cooperation with UNESCO: International 
Bureau of Education and the Council of Europé.

Diskrimineringslagen, (�008:567), Svensk författningssamling. Regeringskansliet.

Douglas, M. (�986). How Institutions Think. New York: Syracuse University Press. 

Ds �998:46, Mänskliga rättigheter – mångas skyldigheter. Universitets- och högskole- 
utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter, Regeringskansliet, Utbildningsde-
partementet.

Hedin, C. & Lahdenperä, P. (�000). Värdegrund och samhällsutveckling Värdegrunds-
projektet, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet och HLS Förlag.

Europarådet �000. Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrät-
tande av en allmän ram för likabehandling. Hämtad från: www.eur-lex.europa.eu

Johnson, B. & Lahdenperä, P. (�98�). En riktig svensk ropar inte svartskalle! Utvärde-
ring av en påverkansmetod mot etniska fördomar och mobbning. Psykologiska insti-
tutionen, Stockholms universitet, Psykologexamensarbete, Stockholm: Gotab.

Lahdenperä, P. (�997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Textanalytisk studie 
av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Doktorsavhandling. Lärarhög-
skolan i Stockholm, HLS-förlag.

Lahdenperä, P. (�004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? I P. Lahden-
perä (red). Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. (�006). From a monocultural to an intercultural approach in educa-
tion. In M-T. Talib (Ed.). Diversity a challenge for educators. (pp. 67-85) Research in 
Educational Sciences �7, Finnish Educational Research Association, Turku: Paino-
salama Oy, Finland.

Lahdenperä, P.(�008). Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald, Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (�0��) (red). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i 
mångfald. Forskningsrapport �0��:�, Studies in Social Sciences, Mälardalens högskola.

Lange, A. & Westin, C. (�98�). Etnisk diskriminering och social identitet. En
rapport från Diskrimineringsutredningen. Stockholm: Liber Förlag.



57

Länsstyrelser i Örebro och Västmanlands län (�0��). Ansökan MR-utveckling inom 
offentlig verksamhet, Dnr: �0��-30�00�5 (ESF); Dnr: 800-878-�0�� (Lst). 

Karlsdotter, A-L. (�0��). Grupprocesser I en multikulturell ledningsgrupp. Magister-
uppsats i ledarskap, VT �0��, Mälardalens högskola, Akademin för Hållbar Samhälls 
– och Teknikutveckling.

Mattsson, T. (�0�0). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Månsson, N. (�0�0). Varför finns det främlingar? – den sociala konstruktionen av  
oönskade människor. Stockholm: Liber AB.

Nussbaum, M. C. (�0�0). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. 
Prince-ton: Princeton University Press.

Pearce, B. (�994). Interpersonal communication. New York: Harper Collins College
Publishers Inc. 

Roland-Ricci, M. (�996). Training Teacher for Intercultural Education. In Dragonas,
Frangoudaki, Inglessi (Eds.). The Work of the Council of Europe. In Beyond One´s 
Own Backyard. Intercultural Teacher Education in Europe. Athens.

Rönnqvist, S. (�008). Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mång-
falds-idén spridning i Sverige och Malmö stad. Lund Studies in Economic History 48. 
Lunds universitet.

Tajfel, H. (�979). Individuals and Groups in Social Psychology. British Journal of 
Social and Clinical Psychology. Vol �8, pp. �83–�90.

Tajfel, H., & Forgas, J. P. (�98�). Social Categorization: Cognitions, Values and 
Groups, In J. P. Forgas (Eds.), Social Cognition (pp. ��3–�38). London: Academic 
Press.

Triumf, J. (�0�3). Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning, utgiven �0�3 av Läns-
styrelsen Örebro Län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Svenska ESF-rådet: http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ostra-
Mellansverige/MR-utveckling-inom-offentlig-forvaltning/2014-01-03

UNESCO: Recommendation concerning education for international understanding, 
cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental free-
doms. Adopted by the general Conference at its eighteenth sessions. Paris,  
�9 November �974.

United Nations: Universal Declaration of Human Rights, Article �6:�, �0 December 
�948.



58



59

Kap 4

Att arbeta i en heterogen forskningscirkel –
möjligheter och utmaningar

Marja-Terttu Tryggvason

Inledning

Hur kan en forskningscirkel som har deltagare från olika yrkesgrupper som inte kän-
ner varandra så väl sedan tidigare arbeta målbestämt och likvärdigt ihop? I forsknings-
cirkeln som detta kapitel handlar om ingår tre olika yrkesgrupper, lärare, socialtjänst 
och boendepersonal, som har ett gemensamt fokus, ensamkommande flyktingbarn. 
Cirkeldeltagarna skilde sig inte bara i yrkesgrupp utan också i utbildning, verksamhet, 
ålder, genus, etnicitet samt kommun. Forskningscirkeln är sett från ytan heterogen till 
sammansättningen. För kapitlet relevanta faktorer som är mer betydelsefulla än and-
ra är i synnerhet yrkesgrupp och verksamhet då dessa faktorer visade sig vara mest 
utmanande för forskningscirkelns genomförande.

Kapitlet syftar till att ge ett exempel på hur en heterogen forskningscirkel med del-
tagare från flera yrkesgrupper i olika verksamheter har arbetat i syfte att bidra till 
deras kompetensutveckling. Vidare syftar kapitlet till att belysa hur cirkeldeltagarna 
bidrar till att främja klienters villkor och inflytande. 

Forskningscirklarna i de svenska studier som hittills har genomförts och rapporterats 
om har varit relativt homogena till gruppkonstellationen (Holmstrand & Härnsten, 
�003). Spännvidden har dock varit stor när det gäller inriktning, ambitionsnivå och 
innehåll.  De frågor som har behandlats i forskningscirklar har varit av högst vari-
erande art som kommuners, regioners eller branschers utvecklingsmöjligheter, ar-
betsmiljöproblem på olika arbetsplatser, arbetsorganisation och i synnerhet verksam-
hetsutveckling (Holmstrand & Härnsten, �003).

På �000-talet har forskningscirkeln blivit vanlig inom skolans värld (bl a Andersson, 
�007; Otterup et al. i Falköpings kommun, �0�3). Malmö stad har i samarbete med 
Malmö högskola bedrivit forskningscirklar med lärare och skolledare sedan slutet av 
�000-talet (Samverkan knuten till Utbildningsvetenskap, �0�3). Likaledes har Karl-
stads universitet erbjudit forskningscirklar i olika skolämnen till lärare och rektorer. 
Idag ger Karlstads universitet forskningscirklar för sina egna lärare i olika kategorier 
(Forskningscirkel – förändring av undervisning, �0�3). Högskolan Dalarna som värd 
tillsammans med Mälardalens högskola erbjuder på Skolverkets uppdrag kompetens-
utveckling i form av forskningscirklar till rektorer och lärare i tre terminer med start 
höstterminen �3. Också ovannämnda cirklar angående skolan riktade sig eller riktar 
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sig till homogena grupper. Inom projektet JämBredd (Lahdenperä, �0��) var likaså de 
flesta forskningscirklarna byggda på tanken att fokus låg på en yrkesgrupp i samma 
verksamhet, även om redan inom detta projekt provades det hur små heterogena forsk- 
ningscirklar kan arbeta mot ett gemensamt mål.

I forskningscirkeln som kapitlet handlar om, har yrkesgrupperna, som nämnts tidigare, 
ett gemensamt fokus som är ensamkommande flyktingbarn. Vi kan kalla dem för klien-
ter. Detta begrepp är teoretisk utgångspunkt för det genomförda arbetet inom forsk-
ningscirkeln. Med en klient avses en person som är en direkt mottagare av en tjänst. 
En klient själv kan också bidra till att tjänsten kommer till, att kvaliteten skapas och att 
mervärdet realiseras (Edvardsson, Andersson, Sandén & Waller, �998). Det är lärare, 
socialtjänstemän och boendepersonal som producerar tjänster eller förutsättningar 
för tjänster åt ensamkommande flyktingbarn. För att kunna säkerställa kvaliteten i 

Figur1. Relation mellan interna och externa klienter och förhållande till 
forskningscirkelledare
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tjänsterna är det av vikt för dem som erbjuder tjänster, i detta fall alla cirkeldeltagare, 
att ta reda på klienternas behov och förväntningar samt deras erfarenheter (Edvards-
son et al., �998). Cirkeldeltagarna är i direkt dialog och kontakt med klienterna på sina 
arbetsplatser. Forskningscirkelledaren kan skapa en viss förtrogenhet med klienterna 
genom cirkeldeltagarna som resonerar kring sina erfarenheter och upplevelser med 
andra yrkesgrupper i forskningscirkeln. Ensamkommande flyktingbarn är interna kli-
enter för cirkeldeltagarna då de är beroende av dessa och inte kan välja en annan 
organisation under de omständigheter de lever i de två kommuner, med andra ord de 
är hänvisade till dessas tjänster (Edvardsson et al., �998). För forskningscirkelledaren 
blir cirkeldeltagarna klienter, externa klienter. De kan välja en annan leverantör om 
de inte är nöjda med de tjänster de får inom cirkeln (Edvardsson et al., �998). I detta 
fall innebär detta att de kan avsluta deltagandet i forskningscirkeln om de känner 
att deras uttalade och outtalade mål och förväntningar inte blir tillgodosedda. Det 
som lägger grunden för kvalitet i interna tjänster är sålunda de externa klienternas 
nöjsamhet med sina tjänster. I detta perspektiv är det viktigt att cirkeldeltagarnas er-
farenheter av forskningscirkeln blir positiva och att de erhåller värdefulla kunskaper 
som de anser vara verksamhetsrelaterade och som de kan omsätta i praktiken till 
ensamkommande flyktingbarns gagn.

Definition av ensamkommande flyktingbarn

Definitionen av ensamkommande flyktingbarn varierar något från en organisation 
till en annan bl a Europeiska unionen (EU) och Förenta Nationernas (FN) konven-
tioner om barns rättigheter har något från varandra avvikande definitioner. I detta 
kapitel används den definition som svenska regeringen har formulerat då det handlar 
om hur ensamkommande flyktingbarn tas emot och omhändertas av svenska myn-
digheter och verksamheter. Vidare kan definitionen motiveras av att det är svenska 
förhållanden och svenskt synsätt som ligger till grunden för riktlinjer för cirkeldel-
tagarnas arbete. Definitionen lyder: ”Med ensamkommande barn avses barn under �8 
år som vid ankomsten till Sverige är skilda från både sina föräldrar eller från någon 
annan vuxen person som får anses ha rätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten 
står utan sådan ställföreträdare” (Prop. �005/06:46, s. �). Det må uppmärksammas att 
ordet barn används i definitionen. I kapitlet talas det dock om flyktingbarn då forsk-
ningscirkeln inom projektet MR – rätt ut hette så. Den svenska definitionen liknar 
EU:s (�997) men den skiljer sig genom att migranter, vuxna som barn, kan få perma-
nent uppehållstillstånd utan att ha asylskäl eller vara skyddsbehövande i övrigt. Till 
gruppen “ensamkommande flyktingbarn” räknas i Sverige alltså alla migranter som 
oavsett skäl kommer till Sverige och som i övrigt stämmer in på EU:s definition. FN:s  
(UNHRC, �997) och EU:s (�997) definitioner har det gemensamt att ensamkom-
mande flyktingbarn är alla asylsökande. FN:s definition beskriver till skillnad från den 
svenska eller EU:s definition asylsökande barn som unaccompanied och separated. 
Det handlar inte bara om ensamkommande barn utan det senare ordet separated in-
nebär att ett barn inte nödvändigtvis har behövt komma ensamt in i ett land utan det 
kan ha kommit i sällskap med en vuxen, som har tagit hand om barnet, men det har 
senare lämnats ensamt.
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De berörda kommunernas överenskommelse med Migrationsverket 
De två kommuner som hade deltagare i forskningscirkeln har träffat avtal med Mi-
grationsverket om ett årligt mottagande av �� respektive �5 ensamkommande flyk-
tingbarn (Migrationsverket, �0�3). Den ena kommunen började ta emot flyktingbarn 
i september �0�0 och den andra i november �0�� så att verksamheten överlag är ny-
etablerad i båda kommunerna. På hemmen för vård och boende (HVB-hemmen) 
finns �4 respektive �5 platser för ensamkommande flyktingbarn. Totalt tre av platser-
na är avsatta för asylsökande barn på båda hemmen. Detta innebär att det alltid måste 
finnas minst tre platser för asylsökande barn på boendet. I den andra kommunen finns 
också andra boendeformer för ensamkommande flyktingbarn bl a familjehem. Avtalet 
med Migrationsverket innebär att kommunerna åtagit sig att ta emot pojkar i åldern 
�4-�8 år. Sedan starten har 35 respektive 5� pojkar bott på boendehemmen.

Forskningscirkelns genomförande

Cirkeldeltagare
Totalt �4 personer slutförde forskningscirkeln även om det var omsättning på del-
tagare under årets lopp. Några slutade av naturliga skäl bl a till följd av att de flyttade 
till en annan ort och andra kom till efter att ha fått en lämplig anställning i endera 
kommunen. Deltagarna representerade två kommuner och tre olika verksamheter: 
socialtjänst, boendehem och skola. Det deltog tre personer från socialtjänsten, fem 
lärare och fem boendepersonal samt en person från överförmyndarnämnden som 
har nära samarbete med socialtjänsten. Personen räknas till socialtjänsten. Även om 
deltagarnas positioner och arbetsuppgifter skilde sig åt var deras utbildningsbak- 
grund relativt likadan. De flesta har högskoleutbildning med undantag av några få med  
grundskole- eller gymnasieutbildning. Antalet cirkeldeltagare var ovanligt stort jäm-
fört med den rekommendation om 5-8 personer som Persson (�008) ger som ram eller 
förutsättning för en fungerande forskningscirkel. Detta motiverar Persson med att 
utgångspunkten för en forskningscirkel är ett gemensamt intresse som bearbetas av 
hela cirkeln i samverkan mellan alla deltagare. Alla ska få möjlighet att få sin röst 
hörd i diskussioner och också kunna presentera sitt material för övrig grupp, menar 
Persson.

Val av arbetssätt – utgångspunkter
Att hantera ledarskapet i en ovanligt stor och heterogen forskningscirkel som 
uppmanar till allas bidrag och lärande och att alla bemöts likvärdigt ledde till ett större 
ansvarstagande från forskningscirkelledarens sida vad val av arbetssätten och cirkel-
träffarnas innehåll beträffar. En forskningscirkel anses vara deltagarbaserad (Persson, 
�008). Detta innebär, att cirkeldeltagare tillsammans med forskningscirkelledaren for-
mulerar frågor som bildar utgångspunkt för cirkelns träffar. Vid Kick-off i juni �0�� 
lyssnade forskningscirkelledaren på deltagarnas önskemål angående teman och ar-
betssätt. Vid samma möte lämnade cirkeldeltagarna önskemål och förväntningar på 
forskningscirkeln också skriftligt genom att fylla i en enkät. Utifrån dem drog cirkelle-
daren vissa slutsatser kring eventuella teman och litteratur och presenterade dem vid 
den första träffen i september. 
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Forskning (Lahdenperä, �004; Stier, �009) har visat att det är svårt att ta ett nytt pers-
pektiv om man inte får ökade kunskaper som utmanar egna föreställningar. En forsk-
ningscirkel ska dessutom vara ett kunskapsmöte på så sätt att den syftar till att öka 
deltagarnas kunskaper om det tema som forskningscirkeln har valt ut.  (Holmstrand 
& Härnsten, �003; Lahdenperä, �0��). I grunden för cirkelarbetet ligger deltagarnas 
förkunskaper och frågeställningar som deltagarna för med sig från praktiken enligt 
Persson (�008). Kunskapsbildningen anses också ge bättre redskap för praktiskt peda-
gogiskt och socialt arbete. Detta resonemang i cirkeln resulterade i några teman som 
cirkeldeltagarna önskade fördjupa sig i då arbetet med ensamkommande flyktingbarn 
hade visat behov av nya kunskaper. Teman som cirkeln jobbade med var: flyktingbarns 
rättigheter utifrån Barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, �0��a) och analys 
hur verksamheterna kan beakta dem, kulturella analyser och skillnader, traumatise-
rade barn, integration, interkulturell kommunikation och interkulturell pedagogik. 
Cirkeln har också läst en nyligen publicerad svensk forskningsöversikt över ensam-
kommande flyktingbarn. 

Det finns dock inte någon färdig modell för hur en forskningscirkel ska arbeta, till ex-
empel hur aktiv varje deltagare ska vara eller vilket inflytande cirkelledaren eller en 
enskild deltagare ska ha, utan arbetssätten utvecklas utifrån intresseområdet och från 
gruppens behov (Reason, �005).  Det är alltså inom en cirkel som arbetssätten skapas. 
Arbetssätten har varit varvade av korta teoretiska genomgångar av cirkelledaren med 
hjälp av en stencil som cirkeldeltagarna har fått ta del av och av diskussioner i hel-
grupp, i verksamhetsgrupper och tvärgrupper. Den stora gruppen har alltså tidvis varit 
indelad i mindre grupper, vilket har både fördelar och nackdelar. Med hänvisning till 
Persson (�008) hade alla större möjlighet att vara aktiva och komma tills tals i mindre 
grupper men samtidigt förlorade gruppen möjligheten till hela gruppens kollektiva 
kunskapsutvecklande reflektioner kring ensamkommande flyktingbarn. Talutrymmets 
maximering hade också den fördelen att utgångspunkten i diskussionerna i mindre 
grupper i större utsträckning kunde härledas från cirkeldeltagarnas individuella frågor 
och problematik. Flera hade möjlighet att dela med sig av erfarenhetsbaserad kunskap 
som Rönnerman och Forsman (�0�0) anser har betydelse för verksamhetsutvecklin-
gen vid sidan av teoretisk kunskap. Teoretiska genomgångar behandlade träffens tema 
och baserade sig på för träffen vald relevant litteratur. 

Som ovan nämnts diskuterades frågor i olika stora gruppkonstellationer. Frågorna upp- 
stod ibland ur deltagarnas hjärtan, ibland var de tillämpningsfrågor formulerade av 
forskningscirkelledaren. Cirkeldeltagarna valde själva ofta att diskutera i tvärgrupper, 
om helgruppen inte var möjlig, för att kunna få insikt i hur saker framkom och hante- 
rades i andra verksamheter. Men sammansättningen i verksamhetsgrupperna skat-
tades också vara till nytta därför att deltagarna från samma verksamhet i två olika 
kommuner fick möjligheten till att jämföra sina rutiner och skyldigheter. Stundom ut-
tryckte deltagarna klart och tydligt att de helst ville diskutera i helgruppen. Detta var 
ett uttryck för att cirkeldeltagarna ville utnyttja denna unika gruppkonstellation med 
olika kunskaper och erfarenheter för att få en helhetsbild av de ensamkommande 
barnens situation och fundera på möjligheter att främja deras situation.  
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I februari �0�3 hade vi en gästföreläsare från Somalia, en sociolog, som berättade om 
somalisk kultur och samhälle. Detta var särskilt uppskattat av cirkeldeltagarna då de 
flesta barnen för tillfället kommer från Somalia och Afghanistan till dessa två kommu-
ner. Vi fick alla ökade inblickar i somaliska förhållanden och värderingar, vilket i sin 
tur kan ha en positiv betydelse för ökad förståelse för nyanlända somaliska barns tän-
kesätt och situation. Detta var också ett tillfälle för oss i forskningscirkeln att bearbeta 
och ompröva egna förutfattade meningar om somalisk kultur och därmed öka vår in-
terkulturella kompetens. Enligt Lahdenperä (se kapitel 3) är interkulturellt lärande en 
läroprocess som kräver att förutfattade meningar medvetandegörs. Slutdiskussionen 
med gästföreläsaren blev ett ömsesidigt stimulerande meningsutbyte som var ett tyd-
ligt bevis på ett reciprokt tänkande.
 
Ett centralt mål för forskningscirkeln i inledningsfasen blev en kartläggning av rutin-
erna av mottagande och omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn i varje 
verksamhet. Kartläggningen skulle av cirkeln användas till att identifiera eventuella 
brister i samordning och samarbete mellan de tre verksamheterna och öppna upp för 
utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen skulle också synliggöra, i takt med eventuell 
kunskapsbildning, behovet av utveckling av de enskilda verksamheterna beträffande 
ensamkommande flyktingbarn.

FN:s barnkonvention som grund för forskningscirkelarbetet

Förenta nationernas (FN) Barnkonvention (Utbildningsdepartementet, �0��a) blev 
ett naturligt val som grundläggande dokument och formuleringsarena för mänskliga 
rättigheter i en forskningscirkel som handlar om barn. Sverige anslöt sig till Förenta 
nationernas Barnkonvention �990 genom att ratificera den (Utbildningsdepartemen-
tet, �0��a). Konventionen är inriktad på det enskilda barnet och ger det rätt att ”få 
sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskrimi-
nering, att få uttrycka sin mening” (Utbildningsdepartementet, �0��a, s. 6). Konven-
tionen innehåller sammanlagt 54 artiklar. Den definierar barn i artikel � som varje 
människa under �8 år.

Generellt innebär ratificering av en konvention att den successivt införlivas i en stats 
nationella lagstiftning. Barnkonventionen har implementerats till viss del i den sven-
ska socialtjänstlagen (SoL, �00�:453). Enligt kapitel � under � § fastställs det: ”När 
åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. /…/ 
Med barn avses varje människa under �8 år”. Genom denna lagparagraf säkerställs 
därmed att artikel � och 3 följs i socialtjänstens arbete. 

Flera av barnkonventionens artiklar har införlivats också i den nya svenska skolla-
gen (�0�0:800). Redan under Inledande bestämmelser i kapitel � under �0 § står det 
med anknytning till artiklarna 3 och ��: ”I all utbildning och annan verksamhet enligt 
denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje 
människa under �8 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn 
ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 
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Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. “

Skollagen grundar sig också på ytterligare artiklar: Artikel �8 som talar om rätt till ut-
bildning, artikel �9 som talar om syftet med utbildning, artikel 6 som talar om allas rätt 
till liv, överlevnad och utveckling, artikel �4 som talar om rätt till hälsa och sjukvård 
samt artikel �9 och 37 om skydd och förnedrande behandling. 

Lärdomar från forskningscirkelarbetet

De nämnda tre verksamheterna arbetar med ensamkommande flyktingbarn och de 
ansvarar för deras mottagande samt deras omhändertagande som individer både i so-
cialtjänsten, på boendehem och i skolan. Det har funnits flera spår i cirkelarbetet som 
har utmynnat i olika typer av lärdomar.

Ökad förståelse för interna klienter
Å ena sidan har strävan varit att öka förståelse för de ensamkommande flyktingbarn-
ens tänkande och beteende i allmänhet för deras situation. Ett viktigt tema var att 
öka interkulturell kompetens.  De kommer ju från andra, avlägsna länder till ett land 
med ett annat språk, ett annat klimat och också med andra vanor, regler, normer och 
traditioner (se t ex Kabitcibasi, �996). Till nya infallsvinklar och ökad förståelse för de 
ensamkommande flyktingbarnens situation har litteratur om olika kulturer, i synner-
het om kollektivistiska och individualistiska familjetyper, bidragit till samt en föreläs-
ning om somalisk kultur och samhälle.  I sin utvärdering i slutet av forskningscirkeln 
uttryckte många att de hade fått ökad medvetenhet och förtrogenhet om olika kul-
turer vilket hjälper dem att förklara och förstå händelser och situationer på ett an-
nat sätt än tidigare.  Vi kan jämföra detta med olika kunskapsnivåer i grundskolans 
läroplan Lgr�� (Utbildningsdepartementet, �0��b). Det var inte bara faktakunskaper 
cirkeldeltagarna hade ägnat sig åt utan de hade fått en djupare förståelse. En deltagare 
skriver att synen på andra kulturer har förändrats ”eftersom jag har lärt mig mycket  
t ex om kulturella skillnader vilket gör att många händelser och skeenden som jag har 
varit med om fått en förklaring”. Men några har lagt till att man aldrig är fullärd och 
önskar sig ännu mer kulturell kunskap.

Ensamkommande flyktingbarn kommer inte bara från insocialiserade mönster som 
avviker från de svenska utan de flesta har också andra, mentalt betungande bördor 
som de bär med sig. De finns nämligen något bakom varför de flyr sitt eget hemland 
och beger sig ensamma på en flykt. Det är ofta traumatiserande händelser de har gått 
igenom i sitt förflutna och själva flykten kan räknas som en sådan. Vi i forsknings-
cirkeln läste en bok som heter Till en pedagog från en psykolog av Guhn Godani 
(�004) som många kände var nyttig och pragmatisk och hjälpte till att förstå ensam-
kommande flyktingbarns psykiska tillstånd bättre.

Å andra sidan har också rättigheter och skyldigheter som berör ensamkommande flykt- 
ingbarn i form av FN:s Barnkonvention (Utbildningsdepartementet, �0��a) varit av 
vikt. För det första genom att tolka vad artiklarna kan innebära i cirkeldeltagarnas 
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arbete, för det andra genom att ställa dem och kritiskt granska i relation till de rutiner 
som verksamheterna har etablerat i mottagandet och omhändertagandet av ensam-
kommande flyktingbarn. För att väva ihop Barnkonventionens artiklar och rutiner in-
leddes arbetet med att systematiskt gå igenom artiklarna och motivera vilka artiklar 
som berörs av olika verksamheter. Detta gjordes i verksamhetsgrupperna då det finns 
artiklar som är mer specifika för en viss verksamhet.

Efter granskningen av Barnkonventionens (Utbildningsdepartementet, �0��a) artik-
lar ansåg personalen på socialtjänst och boendehem att de flesta artiklar berör dem 
då det gäller att skapa förutsättningar för ett gott samarbete med ensamkommande 
flyktingbarn.  Det är generellt färre artiklar som handlar om skolans ansvar för un-
dervisning och lärande vilket också skolpersonalen kunde konstatera i sin granskning. 
Det är dock inte ändamålsenligt i detta sammanhang att räkna upp alla de artiklar 
som identifierades vara av vikt för olika verksamheter. 

Vid ett senare tillfälle kartlades rutinerna i varje verksamhetsgrupp samt Överför-
myndarnämndens ansvar gällande ensamkommande barn. Vid kartläggningen fram-
kom, vilket var viktigt för verksamheternas framtida arbete, att de har kunnat skapa 
tydliga ansvarsområden och att samordningen generellt sett fungerar bra mellan dem 
vad mottagande och omhändertagande beträffar. I och med synliggörandet av an-
svarsfördelningen framkom dock vissa skillnader mellan två kommuner. I sådana fall 
blev det aktuellt att överväga bådas rutiner med fördelar och nackdelar och om de 
skulle förenhetligas eller om kommunens struktur förutsatte avvikande rutiner. Detta 
upplevdes vara berikande och som möjlighet till att granska och utveckla egna rutiner. 
Skillnaderna var dock oansenliga. Ett exempel är att inskrivningen av ett nyanlänt 
flyktingbarn i skolan skiljer sig åt i kommunerna. I ena kommunen sker inskrivningen 
i två faser, i den andra i en fas och de närvarande personerna är olika i kommunerna. 
Den ena kommunen använder dessutom alltid en tolk vilket den andra inte gör vid 
inskrivningen. 

Granskningen av rutinerna och Barnkonventionens (Utbildningsdepartementet, �0��a) 
artiklar gjorde att barnrättsperspektivet anlades på rutinerna och verksamheterna på 
ett mer medvetet sätt än tidigare. Formuleringsarenan medvetandegjordes men i detta 
skede kan man inte säga hur den i verkligheten har blivit realiserad. Det är för tidigt. 
Det finns dock några goda exempel (MR – rätt ut). Ensamkommande flyktingbarn 
�0�3, opublicerad). I artikel �� lyfts exempelvis fram vikten av att barnets åsikter och 
delaktighet i beslut gällande honom eller henne tas i beaktande. Detta fick personalen 
på det ena boendet att öka antalet regelbundna husmöten där barnens åsikter tas till 
vara och de får känna delaktighet. De arbetar vidare med att utveckla inflytandet 
genom att ha grupper med olika ansvarsområden där både personal och barn ingår. 
På det andra boendet bildades det grupper som har en egen budget som personal och 
barn har ett gemensamt ansvar för.

Utvecklingsbehov angående ensamkommande flyktingbarn
Som lärdom kan också räknas att cirkeldeltagarna kunde identifiera utvecklingsmöj-
ligheter som gällde samarbete mellan verksamheterna. Boendepersonalen upplevde 
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att det finns en del brister i att uppfylla artikel 3 i Barnkonventionen (Utbildningsde-
partementet, �0��a). Enligt artikeln ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla 
beslut som rör barn. I synnerhet beordrar artikeln att institutioner och inrättningar 
som ansvarar för vård av barn ska säkerställa personalens lämplighet och antal. Det 
föreligger en brist på resurser för att möta de behov som finns gällande kuratorssamtal 
och bearbetning i synnerhet av de traumatiska upplevelserna som barnen har varit med 
om i sitt förflutna (MR – rätt ut). Ensamkommande flyktingbarn �0�3, opublicerad). 
Socialtjänsten hänvisar frågor tillbaka till boendet fast det, som personalen upplever, 
saknas kompetens eller resurser på boendet att hantera dem. Cirkeldeltagarna upple-
ver att barn- och ungdomspsykiatrins arbete gentemot ensamkommande flyktingbarn 
inte är tillfredsställande i kommunerna. Den kurativa vården är inte tillgänglig i den 
mån som önskas av barnen. Därmed tillgodoses inte varje barns rätt att åtnjuta bästa 
uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård (artikel �4). I synnerhet boendepersonalen ef-
terfrågar mer fortbildning i ämnet trauma vad gäller flyktingbarn eftersom de befinner 
sig närmast barnen i hemliknande förhållanden. Barnen har också olika status i asyl-
processen som också ställer höga krav på personalen att bemöta deras frustration och 
olika behov.

Utmaningarna som identifierades under processen är dock riktade i högre grad åt 
andra håll som åt kommunala och nationella politiker, beslutsfattare och till och med 
åt Migrationsverket. Cirkeldeltagarna såg därmed bristerna mer på samhällsnivå än 
att skulden förlades hos enskilda flyktingbarn. Skolpersonalen anser att de har svårt 
att efterleva artiklarna �8 och �9 i Barnkonventionen om rätt till utbildning som ska 
syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet och anlag (MR 
– rätt ut). Ensamkommande flyktingbarn �0�3, opublicerad). Barnen som kommer till 
dessa två kommuner är oftast mellan �5 och �8 år gamla. De måste tillägna sig både 
vardagsspråket och skolspråket från grunden samt ämneskunskaper på den korta tid 
de har fram till att de ska söka sig till ett nationellt gymnasieprogram. Dessutom be-
gränsas antalet undervisningsämnen pga. språksvårigheter för nyanlända vilket gör 
det nästan omöjligt för de flesta att uppnå godkända betyg i åtta ämnen som krävs som 
behörighet till gymnasieskolan enligt den nya skollagen (�0�0:800).  De här barnen 
omfattas inte av likvärdig utbildning som skollagen föreskriver. De flesta av de en-
samkommande flyktingbarnen har härmed inte samma förutsättningar till fortsatta 
studier vilket på sikt ökar risken för arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap.

Skolpersonalen efterlyste också mer resurser till ämneslärarnas kompetensutveckling 
i språkutvecklande arbetssätt (MR – rätt ut). Ensamkommande flyktingbarn �0�3, 
opublicerad). Det står tydligt framskrivet i läroplanen för gymnasieskolan Lgy�� (Ut-
bildningsdepartementet, �0��c) att det åligger varje enskild lärare att undervisa språk-
utvecklande i sitt ämne och att lära ut det ämnesspecifika språket. Cirkeldeltagarnas 
erfarenhet är att ämneslärare söker hjälp hos lärare i svenska som andraspråk som 
cirkeldeltagande lärare är till sin utbildning, som saknar kompetens i ämnesspecifikt 
språk i olika ämnen. De få ensamkommande flyktingbarn som lyckas komma in på 
ett nationellt program behöver stöd i sin ämnesspecifika språkutveckling. Kommu-
nernas satsningar på kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt skulle gynna 
alla elever med annat modersmål än svenska, inte bara ensamkommande flyktingbarn.  
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Detta skulle vara förenligt i synnerhet med artikel 6 i Barnkonventionen som lyfter 
fram rätten till liv, överlevnad och utveckling.

Det är generellt sett flera myndigheter på olika nivåer i landet som ansvarar för ensam-
kommande flyktingbarn. Denna omständighet kan försvåra och förlänga processer i 
onödan. Ett nyanlänt flyktingbarn kan vara utan adekvat klädsel på vintern en onödigt 
lång tid då god man måste ansöka om särskilt bidrag för kläder från Migrationsverket 
vilket fattar beslut i frågan.  Beslutsfattandet kan ta flera veckor, ibland månader, en-
ligt cirkeltagares erfarenheter. Ändå är en stats skyldighet som har förbundit sig till 
Barnkonventionen att garantera administrativ tillgänglighet vilket inte fungerar till 
tillfredsställelse i detta ärende (Abiri, föredrag �0�3-05-�4).

Ett utvecklingsbehov som både socialtjänsten och Överförmyndarnämnden ålägger 
på kommunerna är en effektiviserad och förbättrad rekryteringsprocess av förord-
nade vårdnadshavare (MR – rätt ut). Ensamkommande flyktingbarn �0�3, opubli-
cerad). I dagsläget rekryteras ofta en god man till vårdnadshavare. Båda myndighet-
erna ser problem i detta då rollen kan bli och har blivit oklar. Vårdnadshavare har ett 
föräldraansvar med lagligt ansvar för utvecklingen av barnet vilket också konstateras 
i artikel 5. Detta ansvar har inte en god man. För att säkerställa att barnen blir jämlikt 
behandlade anser båda myndigheterna att samma person inte kan verka i båda roll-
erna.

Empowerment av externa klienter
En vändpunkt skedde vid sista träffen då cirkeldeltagarna, de externa klienterna, tog 
grepp om hela det konkreta material, såväl sina nyförvärvade kunskaper som det de 
samlat in under cirkelns arbete. Under sista träffen arbetade alla mycket engagerat 
och intensivt hela dagen med ett avbrott av en gemensam lunch. Dagens kunskapande 
arbete resulterade i en rapport MR – rätt ut. Ensamkommande flyktingbarn (opubli-
cerad) som ovan har hänvisats till. Cirkeldeltagarna upplevde att de hade empowered 
(tagit sig makten över) frågan om ensamkommande flyktingbarn och ville sprida sin 
kunskap genom denna skrift, men också visa sin vilja att påverka och till och med för-
bättra dessas situation i sina kommuner. Det mål att kartlägga rutinerna vid verksam-
heterna som hade ställts av forskningscirkeln från första början blev mycket mer i 
slutändan. Forskningscirkeln med flera yrkesgrupper gjorde det möjligt att cirkeldel-
tagarna fick en förbättrad och utvidgad syn på ensamkommande flyktingbarn. Forsk-
ningscirkeln har erbjudit en interkulturell läroprocess. Några enkätsvar kan tydas att 
cirkeldeltagarna kommer efter cirkelns slut i högre grad än tidigare ta på sig rollen 
som förändringsagenter och förflytta sig från den individuella kompetensutvecklings-
nivån till verksamhetsutvecklingsnivån. De vill vara sin verksamhet till gagn. Utifrån 
detta kan jag som forskningscirkelledare med viss säkerhet hävda att en deltagar-
baserad forskningscirkels dubbla syfte att öka deltagarnas kunskaper om de områden 
som är relevanta för deltagarna och stärka dem på ett personligt plan har realiserats, 
åtminstone till i en viss mån.
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Utmaningar och möjligheter i en heterogen grupp

Utmaningar
En forskningscirkel är en plats för reflektion över handling i syfte att utveckla yrkets 
professionalism (Andersson, �007; Persson, �008; Lahdenperä, �0��). En forsknings-
cirkel ska vidare erbjuda deltagare möjlighet att komma med sina egna kunskaper 
och erfarenheter. Hur blir detta möjligt i en heterogen forskningscirkel som består 
av tre olika yrkesgrupper i två olika kommuner men har ett gemensamt fokus? Ut-
ifrån de önskemål som presenterades vid Kick-off i juni �0�� blev det trots allt lätt 
att identifiera gemensamma teman som var av intresse för alla. Så här efteråt kan det 
konstateras att ett av temana var för mycket fokuserat på en verksamhet. Detta tema 
uppskattades inte av alla deltagare vilket syntes i dålig närvaro vid tillfället. Svårare 
blev det att hitta litteratur som varje verksamhet skulle kunna ha nytta av och appli-
cera dess teoretiska inslag i sitt arbete. Temana blev också annorlunda i en heterogen 
grupp än de hade blivit i en homogen grupp. De var innehållsligt relativt breda då de 
skulle vara gemensamma. I en homogen grupp skulle man ha kunnat gå mer på djupet 
i något utvalt tema, t ex hur man kan främja elevers lärande som inte kan landets ma-
joritetsspråk svenska eller hur man kan förstå och hjälpa traumatiserade barn.

Heterogeniteten togs, som sagt, hänsyn till i val av litteratur. Några enstaka gånger 
blev lösningen med differentierad litteratur med samma tema men riktad till olika 
verksamheter. Ett litteraturval blev dock mindre lyckat kan det konstateras efteråt. 
Det var en forskningsöversikt om ensamkommande flyktingbarn för hela gruppen. 
Dess innehåll är å ena sidan rörigt strukturerat vilket gör att boken ska läsas mer än 
bara en gång för att dess budskap ska gå att ta till sig. Å andra sidan var innehållet för 
akademiskt och resultaten från studierna för kortfattat beskrivna vilket inte bidrog i 
önskad grad till kunskapsutvecklingen och möjligheten till praktisk tillämpning.

Arbetet i en forskningscirkel bygger på dialog och kommunikation och att allas upp-
fattningar och åsikter kan göras gällande och anses vara betydelsefulla (Persson �008). 
Det stora deltagarantalet ställde sina särskilda krav på detta.  Närvaron var i allmän-
het mycket bra vilket gjorde att minst tio deltagare alltid var närvarande. I syfte att 
skapa träffar där deltagarna blev aktiva producenter av sin egen kunskap lyssnade jag 
som forskningscirkelledare noga på deras intuitioner på det mest lämpliga lösningarna 
vilka varierade i gruppkonstellationerna. Det kunde hända att samtal i mindre grup-
per visade ofta större engagemang än i stora gruppen. Det kunde hända i den stora 
gruppen att några cirkeldeltagare blev mer dominanta och diskussionen inte blev så 
spontan och livlig och fri som man som forskningscirkelledare hade önskat sig. 

Jag som forskningscirkelledare sattes också inför en stor utmaning då jag saknade 
ämneskunskaper om ensamkommande flyktingbarn, i synnerhet om de processer och 
lagar och regler som gäller deras mottagande och omhändertagande i Sverige. Inter-
kulturell pedagogik och kommunikation samt lärande på svenska som andraspråk är 
områden som jag är förtrogen med. De temana förväntade jag mig att forsknings-
cirkeln skulle rikta sig på, för enligt förhandsinformationen skulle forskningscirkeln 
utgöras av skolpersonalen som arbetade med nyanlända elever. Desorienteringen 
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synliggjordes tydligt i det val av litteratur och teman för cirkelträffarna som jag som 
blivande forskningscirkelledare hade sammanställt och tänkte presentera vid Kick-
off i juni �0��. Men presentationen av cirkeldeltagarna fick mig att förstå att cirkeln 
skulle få också andra inriktningar än skola och lärande. Detta föranledde att jag för 
den första egentliga cirkelträffen i september fick göra en ordentlig litteratursökning 
för att ersätta och komplettera med litteratur som också socialtjänst och boendehem 
skulle kunna ha nytta av. Desorienteringen gav också upphov till en ny planering av 
teman, som skulle vara mer angelägna och intressanta för alla cirkeldeltagare. Proces-
sen i gruppen blev adaptiv och demokratisk och att deltagarna fick därmed större in-
flytande över cirkelarbetet (Andersson, �007; Holmstrand, �008). Som didaktiker var 
jag inte heller djupt insatt i mänskliga rättigheter. Mellan raderna kan en uppmärksam 
läsare tolka att jag som forskningscirkelledare till stor del fick läsa in mig på littera-
turen i enlighet med cirkeldeltagarna. Detta fick dock inte påverka litteraturens veten-
skapliga nivå. Det utökade däremot allas synvinklar i att förstå ensamkommande  
flyktingbarns situation mer mångsidigt. 

Det blev också erövring av ett nytt område för mig som forskningscirkelledare och 
på så vis en kompetensutveckling i likhet med cirkeldeltagarna. Även om jag inte var 
i direkt kontakt med de inre klienterna fick jag en levande bild av ensamkommande 
flyktingbarn och deras livssituation. Det var som en ny värld öppnade sig, en värld som 
var mycket intressant. Till detta bidrog med säkerhet cirkeldeltagarnas genuina in-
tresse och engagemang i att vilja förstå och förbättra ensamkommande flyktingbarns 
villkor och hjälpa dem att etablera sig och integrera sig i Sverige, bl a genom att få den 
utbildning de har rätt till.

Möjligheter
Mot bakgrund av att kompetensutveckling ofta stannar vid den person eller de per-
soner som är involverade (Rönnerman & Forsman, �0�0) ligger värdet av forsknings-
cirkelns arbete i den slutrapport MR – rätt ut. Ensamkommande flyktingbarn (opubli-
cerad) som forskningscirkeln samproducerade. Rapporten är ett konkret verktyg med 
vars hjälp cirkeldeltagarna, de externa klienterna, kan göra utomstående medvetna 
om sina utvecklade och ökade insikter om ensamstående flyktingbarn, inre klien-
ter, vilket i sin tur kan leda till förbättrad förståelse för och bemötande av barnen.  
I rapporten redovisar varje verksamhet efter kartläggningen de rutiner de ansvarar 
för angående mottagandet och omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. 
Kartläggningen visar att mottagandet och omhändertagandet av ensamkommande 
flyktingbarn fungerar bra även om mottagandet startade först �0�0/�0�� i kommu-
nerna. Ansvarsfördelningen och samverkan är relativt klar mellan verksamheterna.  
Cirkeldeltagarna har också utifrån granskningen och tolkningen av artiklarna i FN:s  
Barnkonvention (Utrikesdepartementet, �0��a) lyft fram vissa artiklar som varje 
enskild verksamhet tolkar som betydelsefulla och riktningsgivande i sitt arbete med 
flyktingbarn. Rutinerna relaterades till Barnkonventionen. Medvetandegörandet av 
rättigheterna i barnkonventionen i relation till rutinerna synliggjorde både styrkor 
och brister i verksamheternas arbete och ledde till viktiga insikter. En heterogen  
forskningscirkel med flera yrkesgrupper möjliggjorde en kollektiv och systematisk re-
flektion över ett gemensamt fokus.
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En heterogen forskningscirkel bidrog också till att cirkeldeltagarna lärde känna per-
sonal från andra verksamheter som arbetar på samma lokala nivå med ensamkom-
mande flyktingbarn. Detta öppnade upp ögonen för varandras kompetenser och arbets- 
uppgifter samt respekt för varandras arbete. De uttryckte också i slututvärderingen 
att de känner att de kan söka stöd hos varandra när de vill driva några frågor vidare. 
När man känner varandra är tröskeln låg att ta kontakt vid behov. Generellt sett har 
forskningscirkeln bidragit till ett smidigare samarbete mellan verksamheterna. En del-
tagare uttrycker så här: ”Vi känner att vi har ett gemensamt arbete för killarna vilket 
leder till ett bättre samarbete i olika sammanhang.”

Utifrån svaren i slututvärderingen går det att avläsa att många vill föra vidare nyvun-
nen kunskap till sin ledning och kollegor för att utveckla sin verksamhet. Det är inte 
fråga om allvarliga problem eller brister utan snarare om större förståelse för och ett 
förändrat förhållningssätt till kulturens betydelse för de ensamkommande flykting-
barnens välmående eller för deras rättigheter i ett nytt land, alla aspekter i relation 
till rättigheterna i Barnkonventionen. I svaren från slututvärderingen framkommer 
att ledningen och kollegor redan hade börjat uppmärksamma några cirkeldeltagares 
cirkelarbete. ”De utvecklingsområden vi vill utveckla är redan under arbete på bo-
endet. De anställda på boendet känner till det som vi önskar att vi ändrar.” Ett par 
cirkeldeltagare angav i slutvärderingarna att de kommer att arbeta aktivt för ensam-
kommande flyktingbarn också utanför sin egen verksamhet. En cirkeldeltagare ingår i 
ett större nätverk i regionen där han har möjlighet att sprida kunskap vidare och bidra 
till utveckling. En annan cirkeldeltagare arbetar politiskt och synliggör problemom-
råden i syfte att de skulle bli utvecklade.

Däremot visar enkätsvaren att forskningscirkelarbetet under sin gång inte hade 
uppmärksammats av kommunerna. Den närmaste ledningen uppskattade cirkelar-
betet varierande i inledningsfasen. Detta kom i uttryck i vilken grad deltagarna fick 
stöd, t ex i form av avsatt tid för cirkelarbetet.

Sammanfattande slutord

Det var utmanande för mig som forskningscirkelledare att hitta en balans i en hetero-
gen forskningscirkel med tre verksamheter, så att cirkeldeltagarna kunde känna att 
arbetet leddes jämlikt på allas villkor. Med hjälp av differentierad litteratur och vari-
erande gruppkonstellationer valde jag att motarbeta exkluderingen och dominans-
förhållanden och sträva efter att bidra till en jämbördig och demokratisk process. Ett 
positivt resultat från en heterogen forskningscirkels processaktiga arbete var att tre 
olika yrkesgrupper fick en helhetsinsikt i hur mottagande och omhändertagande av 
ensamkommande flyktingbarn sker i kommunerna. Resultatet är inte enbart värdefullt  
för cirkeldeltagarna själva utan också för verksamhetsledningarna och kommunled-
ningarna. En heterogen forskningscirkel möjliggjorde att analysen av de etablerade 
rutinerna i förhållande till Barnkonventionens artiklar om barns rättigheter ledde till 
en samsyn på ensamkommande flyktingbarns situation i kommunerna.
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Av den rapport som blev en gemensam produkt och av de inlämnade utvärderingarna 
kan dömas att kunskapsprocessen blev både individuell och kollektiv. De externa kli-
enterna har kontinuerligt under forskningscirkeln ägnat sig åt att reflektera frågor 
som på något sätt rörde utveckling av sina interna klienters situation och villkor. Detta 
ledde successivt under cirkelarbetet till en djupare förståelse för de interna klienter-
nas situation som också inbegriper deras kulturella bakgrund och vidare till viljan att 
sträva efter att förbättra deras förhållanden och villkor. En skilt upplevd företeelse 
blev successivt en gemensam hjärtefråga för de externa klienterna med den interna 
klienten i centrum. Den individuella kunskapsökningen uppmuntrade härmed till en 
kollektiv process som tog sig uttryck i den samproducerade rapporten som i sig är 
ett konkret handlande av forskningscirkelns arbete. Rapporten tyder också på att de 
förväntningar som cirkeldeltagarna som klienter ställde på forskningscirkeln blev till-
godosedda, så de ansåg att deras förmåga att se de interna klienternas behov förbätt- 
rades (jmf med Edvardsson et al., �998). Rapporten vill cirkeldeltagarna använda ock-
så till att driva frågor vidare inte enbart till sina kollegor, utan i synnerhet också på 
kommunal och även nationell nivå. Rapporten blev ett sätt att göra myndigheter på 
olika nivåer medvetna om det arbete som görs i enskilda enheter på kommunal nivå. 
För att utvecklingsarbetet blir långsiktigt och har kontinuitet behövs det stöd och tillit 
från många håll, i synnerhet från verksamhetsledningen och kommunledningen. En 
slutsats som dras är att om det handlar om att man behöver samordna insatser kring 
en klient har en heterogen forskningscirkel en stor potential.



73

Referenser

Abiri, E. (�0�3). Föredrag vid Kick-off för projektet MR – rätt ut. Örebro �0�3-05-�8.

Andersson, F. (�007). Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forsknings-
cirkel. Stockholm: Stockholms universitet, pedagogik.

Edvardsson, B., Andersson, T., Sandén, M. & Waller, B. (�008). Mätning av tjänste-
kvalitet i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

EU (�997). Rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i 
tredje land utan medföljande vuxen. lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=CELEX:3�997Y07�9(0�): SV:HTML. Hämtat �0�3-07-3�.

Forskningscirkel – förändring av universitet (�0�3.) http://www.kau.se/om-univer-
sitetet/organisation/kompetensutveckling/utbildning/forskningscirklar-forandring-
av-undervisning. Hämtat �0�3-05-�8.

Godani, G. (�004). Till en pedagog från en psykolog. Stockholm: Rädda barnen.

Holmstrand, L. & Härnsten, G. (�003). Förutsättningar för forskningscirklar i skolan. 
En kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Kabitcibasi, C. (�996). Family and Human Development Across Cultures. Hillsdale, 
N.J.; Lawrence Erlbaum Associates.

Lahdenperä, P. (�004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Student-
litteratur.

Lahdenperä, P. (Red.) (�0��). Arena – för verksamhetsutveckling i mångfald. 
Mälardalens högskola. http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf? searchId 
=�&pid=diva�:5���9�. Hämtat �0�3-06-0�.

Migrationsverket (�0�3). http://www.migrationsverket.se/download/ 
8.�3e94e33�3da80a3b6�c47 /Aktuellt+om+april+�0�3.pdf

MR – rätt ut. Ensamkommande flyktingbarn (Opublicerad). En opublicerad rapport 
av en forskningscirkel inom projektet MR – rätt ut. 

Otterup, T., Andersson, S. & Wahlström, A-M. (�0�3). Forskningscirkeln – en arena 
för kunskapsutveckling och förändringsarbete. Göteborg: Göteborgs universitet, 
Institutet för svenska som andraspråk.

Proposition �005/06:46. Mottagande av ensamkommande barn. Stockholm: Utrikes-
departementet.

Persson, S. (�008). Forskningscirklar – en vägledning. Malmö: Resurscentrum för 
mångfaldens skola, Malmö stad.

Reason, P. (�005). Living as Part of the Whole: the implications of participation.  
Journal of Curriculum and Pedagogy, �(�), 35-4�.

Rönnerman, K. & Forsman, L. (�0��). Professionell och didaktisk utveckling genom 
aktionsforskning. I S-E. Hansén & L. Forsman (red.), Allmändidaktik – vetenskap 
för lärare (s. 377-393). Lund: Studentlitteratur.



74

Samverkan knuten till Utbildningsvetenskap (�0�3). http://www.mah.se/Forskning-
omforskning/Organisation/Profiler/Utbildningsvetenskap-�/Samverkan). 
Hämtat �0�3-05-�8.

Skollagen �0�0:800 (�0�0). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/
Svenskforfattningssamling/Skollag-�0�0800_sfs-�0�0-800/. Hämtat �0�3-07-3�.

SoL, �00�:453. Socialtjänstlagen �00�:453. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-�00�453_sfs-�00�-453/. 
Hämtat �0�3-07-3�.

Stier, J. (�009). Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier. 
Lund: Studentlitteratur.

Utrikesdepartementet (�0��a). Barnkonventionen. Mänskliga rättigheter. Barnets  
rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: 
Utrikesdepartementet.

Utrikesdepartementet (�0��b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  
fritids-hemmet Lgr��. Stockholm: Fritzes.

Utrikesdepartementet (�0��c). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
äm-nen för gymnasieskola, Lgy��. Stockholm: Fritzes.

UNHCR (�997). Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unac-
companied Children Seeking Asylum. http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain?docid=3ae6b3360. Hämtat �0�3-07-3�.



75

Kap 5

På spaning i mångfaldens tecken

Hans-Olof Gustafsson

Kapitlet belyser arbetet i en forskningscirkel i en mångkulturell skolkontext, sett med 
ett mångfaldsperspektiv. Mångfald inbegriper i detta sammanhang flera olika dimen-
sioner. Det är dels den aktuella cirkelns ämnesinnehållsliga etniskt mångkulturella 
fokus.  Dels kan deltagarnas olika professionstillhörighet inom ramen för den utbild-
ningsverksamhet de arbetar inom förstås i ett perspektiv av mångfald.  Ytterligare en 
mångfaldsdimension är att cirkeldeltagare från olika professionsområden tillsammans 
med sättet att utforma och leda cirkeln kom att bidra till en mångfald av perspektiv 
och fördjupningar. 

En så flerfacetterad företeelse som en forskningscirkel utgör ger anledning att även 
uppmärksamma den mångfald som finns när det gäller utformning och cirkelledar-
skap. Det finns många olika sätt att arbeta i en forskningscirkel. I teoretiskt inriktade 
beskrivningar och resonemang liksom i empiriskt grundade dokumentationer går att 
ta del av olika utformningar. Det finns beskrivningar som leder tankarna till studie-
cirklar, och utformningar som kan uppfattas vara i linje med vuxenutbildnings- och 
högskolestudier baserade på seminarietradition. Andra forskningscirklar har aktions-
forskningskaraktär, där kunskapsfokus och utforskande utgör en del i ett förändrings- 
och utvecklingsarbete. Åter andra forskningscirklars arbete beskrivs på sätt som 
leder tankarna till demokrati- och empowermentinriktade, emancipatoriska aspekter 
(Härnsten, �00�; Lundberg & Starrin, �00�; Holmstrand & Härnsten, �003; Andersson, 
�007; Persson, �008; Eliasson & Rudnert, �009; Lahdenperä, �0��).

Även i cirkelledarskapet finns utrymme för mångfald. Rollen som forskningscirkelle-
dare kan ha allt från en styrande inriktning, vara av handledande karaktär, till att 
ha betoning på gemensamt utforskande i en strävan efter ett jämlikt samarbete mel-
lan forskare och praktiker (Lundberg, �997; Härnsten, �00�; Holmstrand & Härnsten, 
�003; Andersson, �007; Persson, �007, �008; Lahdenperä, �0��). Det senare relaterat 
till vad som beskrivs som deltagarorienterade forskningsansatsers ”dubbla syfte”, att 
dels frambringa kunskap och handling som är relevant och användbar för deltagarna 
i forskningscirkeln, dels medvetandegöra och stärka (empower) deltagarna såväl på 
ett yrkesmässigt som på ett personligt plan. En central del är att deltagarna får infly-
tande över forskningscirkelns fokus och genomförande, att de ges möjlighet att tänka 
självständigt, analysera och problematisera kopplat till den egna praktiken och egna 
erfarenheter. Detta i en kunskapande process baserad på dialog och ömsesidighet. As-
pekter som dessa ligger till grund för att arbetet i en forskningscirkel beskrivs som en 
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demokratisk kunskapsprocess (Härnsten, �00�; Holmstrand & Härnsten, �003; Härn-
sten, �006; Andersson, �007; Holmstrand, �008).

Mångfald har alltsedan begreppet introducerades runt sekelskiftet växt fram som en 
eftersträvansvärd vision i de flesta sammanhang i samhället. Mångfald framstår, un-
derförstått, i hög utsträckning som något positivt. Vad ligger till grund för detta? Vad 
är det som gör mångfald till något positivt? Mångfald kom att framställas som en 
del av nödvändigheten att under �990-talets strukturomvandling – med ledord som 
avreglering, decentralisering och effektivisering – ompröva rådande modeller base-
rade på enhetliga lösningar och centraliserade beslut. Mångfaldens positiva effekter 
lyftes fram både för ekonomi, arbets- och samhällsliv. I samhället i stort har mångfald 
i stor utsträckning framför allt kommit att förknippas med etnicitet och etnisk mång-
kultur. Etnisk mångfald ses med få undantag som något positivt och värdefullt, något 
som berikar och ska tas tillvara (Lindensjö & Lundgren, �000; de Los Reyes, �00�, 
Lahdenperä, �0��).

Då den forskningscirkel som utgör empiriskt underlag för reflektionerna i detta kapi-
tel ingick i ett skolsammanhang, finns anledning att även översiktligt uppmärksamma 
användningen av begreppet inom skolans område och den betydelse som mångfald 
ges i lärandesammanhang. Den positiva betydelsen i och av mångfald kommer bland 
annat till uttryck i skolans läroplaner, från läroplanen för förskolan till läroplanen för 
vuxenutbildning. Förutom ett uttalat fokus på positiva aspekter av kulturell mång-
fald finns mångfald i flera av läroplanernas avsnitt underförstått som något positivt 
och berikande som kan ligga till grund för såväl värdegrundsinriktat som ämnesin-
riktat lärande. Vad som ytterligare är intressant att lyfta fram i detta sammanhang är 
att mångfald – i termer av variation – är centralt i teoretiska perspektiv på lärande. 
Inom lärande- och kognitionsforskning beskrivs variation som lärandets viktigaste 
mekanism. Variation öppnar upp för att undvika att fastna i mönster och rutiner, ökar 
motivation och lust att lära. Genom variation ges möjlighet att skapa nya perspektiv, 
se nya möjligheter och lösningar, vilket bidrar till att driva utvecklingen framåt (Mar-
ton & Booth, �000; Marton, Hounsell & Entwistle, �008).

Forskningscirkelns deltagare och fokus

I ljuset av de beskrivna resonemangen om värdet av mångfald och variation framstår 
den aktuella forskningscirkelns sammansättning av deltagare som en god grund för 
cirkelns utforskande. Forskningscirkelns deltagare arbetade i en samordnad tvärkom-
munal utbildningsorganisation som på uppdrag av ett antal kommuner i regionen 
bedriver gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, sfi- och grundläggande 
vuxenutbildning. De femton deltagarna, i ungefärlig ålder mellan trettio och sextio år, 
arbetade inom olika områden av verksamheten, såsom elevhälsa, bibliotek, gymna-
sium, gymnasiesärskola, yrkesprogram, introduktionsprogram och språkintroduktion, 
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn, sfi, vuxenutbildning, grundläggande 
vuxenutbildning, särskoleverksamhet inom vuxenutbildningen samt skolledning. Det 
var lärare med olika inriktning, en specialpedagog, bibliotekarie, skolsköterska, kura-
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tor samt rektor. Alla arbetade inom samma utbildningsorganisation, med gemensam-
ma övergripande styrdokument med angivna fokus för arbetet. Samtidigt bottnade 
var och en i sin respektive profession, med sin specifika yrkeskultur, riktlinjer för ar-
betet, angelägna aspekter i fokus etc.

Mot bakgrund av erfarenheterna från cirkeln framstår det som relevant att tala om 
interkulturella möten mellan deltagare från olika professionsområden med sina 
specifika yrkeskulturer. Det är emellertid även viktigt att lyfta fram faran med den 
generaliserande dimension som en allt för essentialistisk användning av kultur och 
kulturmöten medför. Detta var något som deltagare i cirkeln i olika sammanhang kom 
att lyfta fram. Förhållanden mellan individ och struktur kom att bli ett centralt fokus 
i arbetet i cirkeln. Det belystes och problematiserades såväl med strukturalistiskt som 
poststrukturalistiskt inriktade resonemang, med fokus både på (kultur)möten mellan 
kollegor från olika verksamhetsområden, cirkeldeltagarnas (kultur)möten med elever 
och vuxenstuderande med olika etnicitet, och (kultur)möten i lokalsamhället mellan 
infödd lokalbefolkning och nyinflyttade nyanlända migranter.

Flyktingmottagning och migration av anhöriga, till stor del personer med utomeuro-
peisk härkomst, med bland annat ett stort antal familjer, barn, ungdomar och vuxna från 
Somalia, har bidragit till att regionen under loppet av några år har blivit allt mer etniskt 
mångkulturell. Att många av samhällets nya medlemmar är personer från oroliga, insta-
bila samhällsförhållanden avspeglade sig både i ungdomsskolan och i vuxenutbildnin-
gen. Inom den grundläggande vuxenutbildningen arbetade man exempelvis med alfa-
betisering och med grupper där deltagarna hade låg skolunderbyggnad. Utvecklingen 
mot en allt mer mångkulturell befolkningssammansättning i regionen låg till grund för 
att vi inom forskningscirkeln resonerade oss fram till att rikta fokus på MR kopplat till 
integration och interkulturella möten. Det fanns visserligen en på förhand skriven pre-
sentation med formulerade fokus för arbetet i cirkeln. I den beskrevs att

Med en forskarcirkel hos oss så kommer vi ha följande sakområden som 
prioriterade:

• Integration
• Framarbetande av en mångkulturell likabehandlingsplan
• Tillgodose att alla får en anpassad utbildning enligt svenska normer 

När vi träffades vid första cirkeltillfället framkom emellertid att ingen av deltagarna 
hade en klar bild av vad arbetet i cirkeln skulle komma att innebära, vad det skulle ha 
för fokus och varför. Ingen kände till vem som skulle kunna ha formulerat dessa på 
förhand formulerade fokus, eller vad bakgrunden kunde vara. Deltagarna hade över 
huvud taget fått mycket knapphändig information om vad deltagandet i cirkeln skulle 
komma att innebära. Bland annat delgav flera av deltagarna att de inför deltagandet i 
cirkeln trodde att de skulle fungera som informanter till forskaren i cirkeln. Även för 
mig som cirkelledare var bakgrunden till de på förhand formulerade områdena oklar. 
Jag hade en vag bild av att det vid ett informationstillfälle inför uppstarten av cirklar-
na hade informerats om att en utgångspunkt för cirkelns arbete hade formulerats av 
någon eller några på ledningsnivå inom utbildningsverksamheten. 
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Den på förhand preciserade inriktningen kom att uppmärksammas och ifrågasättas. 
Integration, ”- Ja”. Ett fokus på likabehandlingsplan, ”- Nja”.  Att tillgodose att alla får 
en anpassad utbildning enligt svenska normer, ”- Nej”. Detta sista fokus var något som 
varken någon av deltagarna eller jag som forskare kände som angeläget att fokusera 
på. I våra fortgående samtal kring inriktningen på arbetet i cirkeln och hur fokus på 
MR skulle kunna konkretiseras, uttryckte deltagarna även att en likabehandlingsplan 
inte var något som någon av dem såg som angeläget. Det fanns sedan tidigare en lika-
behandlingsplan, som det hade talats om att revidera. Deltagarna lyfte emellertid fram 
andra saker som de såg som mer angelägna att ägna intresse och tid åt. Flera uttryckte 
att de ville fördjupa sig i aspekter som hade tydligare relevans för dem inom sina res-
pektive verksamhetsområden.

Deltagarna problematiserade och ifrågasatte framför allt det på förhand formu- 
lerade fokus på att tillgodose att alla får en anpassad utbildning enligt svenska normer. 
Flertalet av deltagarna var erfarna, hade lång erfarenhet inom sina professioner, och 
gestaltade i tal både en medveten och ’omedveten medvetenhet’, en tyst kunskap (jfr. 
Grensj, �003), om ett interkulturellt förhållningssätt. Flera var teoretiskt orienter-
ade inom interkulturell pedagogik (jfr. Cummins, �996; Lahdenperä, �004; Lorentz & 
Bergstedt, �006). Bland annat problematiserades hur det gick att skönja en språkligt 
relaterad otydlighet i formuleringen. Med ett välvilligt perspektiv skulle skrivningen 
kunna tolkas som uttryck för en angelägenhet om att ungdomar och vuxna får den 
utbildning som de har rätt till och att det är en utbildning med god kvalitet, vilket 
bland annat kan tolkas vara i enlighet med vad som lyfts fram i artiklar både i MR och 
Barnkonventionen. Med ett kritiskt perspektiv däremot, kom skrivningen tagen ad 
notam att problematiseras utifrån en interkulturell pedagogisk medvetenhet. Bland 
annat relaterade en deltagare till hur han tidigare hade mött begreppet ”kamouflerad 
försvenskning” (Ehn, Frykman & Löfgren, �993) och kritiska resonemang om dolda 
agendor med syfte att förmedla ’svenska’ värderingar och normer. Det kom att leda 
vidare till resonemang om ”den dolda läroplanen” (Broady, �99�) som i sin tur ledde 
vidare mot aktuella begrepp och resonemang under �000-talet. Bland annat hämtade 
vi underlag från två uppmärksammade SOU-utredningar (SOU �05:4�; SOU �005:56) 
från mitten av �000-talet som ger bilden av ett segregerat samhälle med uppdelningar 
i ”vi- och dom” och strukturell diskriminering, samt en tillika uppmärksammad senare 
utredning, ”Främlingsfienden inom oss” (SOU �0��:74).

Jag fann i detta sammanhang anledning att lyfta fram begreppen etnocentrism och ett 
monokulturellt förhållningssätt och deras innebörd i skolsammanhang (jfr. Lahden-
perä, �997; Gustavsson, �00�, �007a, �007b). Dessa begrepp gav upphov till kritiska 
resonemang om att formuleringen att ”Tillgodose att alla får en anpassad utbildning 
enligt svenska normer” kunde förstås som ett uttryck för ett etnocentriskt, monokul-
turellt förhållningssätt. Skrivningen kunde även problematiseras för att inte vara helt 
förenlig med de syften och mål för forskningscirkelprojektet som kommunicerades 
vid projektets ”kick-off”. Några av deltagarna hänvisade till sina anteckningar från det 
tillfället om att det övergripande syftet med forskningscirklarna vara att bidra till att 
de mänskliga rättigheterna omsätts i praktisk handling, så att myndigheter och kom-
muner i sin verksamhet inte kränker de mänskliga rättigheterna eller diskriminerar 
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medborgare. Cirkelgruppens reflekterande analys av skrivningen om att tillgodose att 
alla får en anpassad utbildning enligt svenska normer relaterat till MR och Barnkon-
ventionen ledde bland annat till tolkningen att detta på förhand fastställda fokus inte 
var helt förenligt med vad artikel �6 i MR (FN-förbundet UNA Sweden, odaterad) 
lyfter fram om att stärka respekten för de grundläggande friheterna samt vad artikel 
�9 i Barnkonventionen (UNICEF, odaterad) anger om att syftet med utbildning är att 
utveckla respekt för barnets kulturella identitet, och att förbereda barnet för ett an-
svarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred och tolerans.

En processinriktad utformning med en demokratisk ansats

I de kritiska, problematiserande reflektionerna och diskussionerna om den på förhand 
preciserade inriktningen på forskningscirkeln och den angelägenhet, intresse och mo-
tivation som jag uppfattade fanns i samtalandet kring detta tyckte jag mig kunna upp-
fatta en ytterligare dimension, utöver den ämnesmässiga. Förutom de kritiska pro-
blematiserande resonemangen i sak, vars innehåll jag utifrån mina teoretiska inblickar 
som forskare i hög utsträckning delade, tyckte jag mig kunna uppfatta en underkom-
municerad dimension som handlade om vikten av att själv få bestämma över de fokus 
och frågeställningar som forskningscirkeln skulle arbeta med. Deltagarna ville få infly-
tande över sitt eget utforskande och kunskapande. Detta kom att utgöra en central an-
ledning till att jag i rollen som cirkelledare inte fann det varken angeläget eller relevant 
att styra in cirkelns arbete på de på förhand formulerade områdena. I reflektioner och 
överväganden där och då, likväl som i reflektioner efter cirkelsammankomsten och i 
förberedelser inför kommande cirkelträffar, framstod det som viktigt att lyssna på och 
ta fasta på deltagarnas angelägenhet att få inflytande över sitt deltagande och utfors-
kande. I ett teoretiskt reflekterande i efterhand framstår det som en konkretisering 
relaterad till deltagarorienterade forskningsansatsers ”dubbla syfte”, att förutom att 
frambringa relevant och användbar kunskap maktgöra (empower) deltagarna genom 
en demokratisk process i vilken deltagarna får inflytande över forskningsprocessen 
(Andersson, �007; Holmstrand, �008).

Denna dimension kom att få stort vägledande inflytande på mitt cirkelledarskap. Det 
tog sig bland annat uttryck i att en stor del av de inledande cirkelträffarna användes åt 
att samtala fram vad som inom den givna ram som MR och Barnkonventionen utgjorde 
kunde vara angelägna och intressanta fokus för arbetet i cirkeln. Det ledde fram till ett 
antal preciseringar. Ett övergripande syfte med forskningscirkeln preciserades till kom-
petensutveckling om nyanländas situation, integration samt strukturell diskriminering. 
Mot bakgrund av inflyttningen i regionen av ett stort antal familjer, barn, ungdomar och 
vuxna från Somalia uttrycktes ett särskilt intresse för att få mer kunskap om Somalia 
och somalier. Intresset gällde både situationen i Somalia - för att få bakgrund till mi-
grationen från Somalia - och livssituationen för somalier i Sverige, dels på riksnivå men 
framför allt i regionen. En precisering inom ramen för detta rörde somaliska samt även 
andra nyanlända elevers situation i skolan, både när det gällde sociala, kunskaps- och 
läranderelaterade sammanhang. Fältstudier kom att lyftas fram som ett värdefullt sätt 
att få konkreta inblickar i förhållanden och aspekter av olika slag.
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Inom ramen för de övergripande preciseringarna resonerades ett antal delområden 
och delaspekter fram. Det blev ett stort antal punkter. Dessa gällde inte enbart so-
maliers situation utan etniskt mångkulturella förhållanden över huvud taget. Delom-
råden och delaspekter som deltagarna i cirkeln preciserade som angelägna att under-
söka var: i lokalsamhället ’infödda’ innevånares syn på inflyttningen av nyanlända; 
konstruktioner av ’vi och dom’; andrafieringsprocesser och exkluderingsmekanismer; 
somaliers syn på sig själva i det svenska samhället; utbildningssituationen; vuxenstu-
derandes egna val inom ramen för tillgängliga integrationsåtgärder och i utbildningen 
– kan deltagare sätta sig in i vad alternativen är och vad de innebär; den lokala arbets-
marknaden sett i ljuset av att vara nyinflyttad nyanländ; har samhället rimliga krav på 
språkkunskaper?; vikten av att rikta fokus på individnivå istället för att generalisera 
till etnicitet och kultur; normer och värderingar i ett normkritiskt perspektiv; goda 
exempel (Forskningscirkeldokumentation, �0��-06-�8). Vi resonerade oss fram till att 
det vi skulle prioritera att rikta fokus på fick ge sig efter hand. Detta beroende på 
vilken inriktning som samtal och reflektioner tog, påverkan från aktuella händelser 
som uppmärksammades i medier, tillförd litteratur, samt tänkta kommande fördjup-
ningar inom ramen för fältstudier.

De inledande samtalen lade grunden för en processinriktad utformning av arbetet i 
cirkeln, som delvis kan karaktäriseras som ”making the road while walking” (Wicks, 
Reason & Bradbury, �008). Där och då innebar det i cirkelledarskapet ett visst mått av 
oklarhet och osäkerhet. I ett tillbakablickande teoretiserande kan det valda förhåll-
ningssättet och sättet att organisera cirkelns arbete emellertid ges positiv betydelse. 
Flera teoretiska resonemang lyfter fram vikten av att deltagarna får möjligheter till 
ett eget, fritt sökande efter kunskap (Härnsten & Holmstrand, �003; Andersson �007). 
Enligt Lundberg (�997) är en grundläggande del av forskningscirkelns karaktär att 
forskningscirklar inte kringgärdas av strikta regler och definitiva ramar. Vikten av att 
kunna söka ett sätt att arbeta som passar den grupp och det fokus som är aktuellt 
betonas.

Med ett mångfaldsperspektiv på den beskrivna processen med att konkretisera fokus 
för cirkelns utforskande arbete, framstår att samtalen om inriktning ledde till en mång-
fald av områden och delaspekter som cirkelns deltagare var intresserade av att utfor-
ska. Mångfalden av aspekter hade sin grund i att dessa var angelägna för deltagarna. 
Att de var omfattande, och medvetenheten om att vi inte skulle hinna med att belysa 
alla inom ramen för det relativt begränsade tidsutrymme som arbetet i forsknings-
cirkeln inbegrep, blev av underordnad betydelse.

Det leder återigen tankarna till den demokratiska, empowermentinriktade dimen-
sionen av forskningscirkelns ”dubbla syfte”.  Deltagarnas engagemang är inte minst 
tänkvärt mot bakgrund av att de inte hade fått något utrymme i sina tjänsteunderlag 
för sin medverkan i cirkeln. Läsning av litteratur, bevakning av medier, fördjupande 
fältstudier etc. skulle behöva genomföras – och kom att genomföras – utanför arbets-
tid, utöver ordinarie arbete, och samsas med tid tillsammans med familjen, fritidsin-
tressen etc. Icke desto mindre gav sig det stora flertalet av cirkeldeltagarna in i en- 
gagerade samtal och resonemang om aspekter att undersöka och genomförandet av 



8�

detta. Ramfaktorer och personliga angelägenheter av olika slag stod tillbaka för in-
tresse, engagemang och motivation.

Interkulturella möten

I samtalen i cirkeln om inflyttningen av nyanlända i svenska samhället, regionen och 
lokalsamhället, liksom i beskrivningar och samtal om arbetet i ungdoms- och vuxen-
skolan kom begreppet möte att framstå som centralt. Att vara nyinflyttad i samhället 
reflekterades över som ett möte med ’det svenska samhället’. Att vara ny i ’den svenska 
skolan’ kan ses som att möta en ny skolkultur. Det kan även ses utgöra ett möte mel-
lan skolkulturer, var och en baserad på sin specifika läroplanskod med skolkulturella 
referensramar i form av uttalade och outtalade, medvetna och omedvetna normer, 
värderingar och förväntningar kring lärar- och elevroll, läromedel, undervisning, 
lärande, etc. För deltagare i alfabetiseringskurserna innebar det ett första möte med 
skolan över huvud taget. Så, allteftersom kom interkulturella möten tillsammans med 
integration att preciseras som angelägna övergripande fokus. Som en följd av samtalen 
kom vi överens om att be organisationsledningen ändra den officiella beskrivningen 
av cirkelns inriktning till:

Integration och interkulturella möten
Cirkelns medlemmar kommer från olika verksamhetsområden inom gymnasie- 
och vuxenutbildningsverksamhet och riktar fokus på MR konkretiserat till inte-
gration och interkulturella möten.

I den inledande delen av arbetsprocessen, parallellt med samtalet om cirkelns inrikt-
ning, fanns två ytterligare centrala aspekter som vi uppehöll oss vid. Den ena var vilka 
förväntningar på konkreta resultat från forskningscirkeln som fanns. Det gällde både 
forsknings- och verksamhetsrelaterade resultat. Den andra rörde grunder för delta-
gande. Graden av frivillighet, avsättning i tjänsteunderlaget, möjlighet till vikarie för 
att kunna delta i cirkelsammankomsterna var angelägna frågor som lyftes fram. Vid 
en cirkelträff anslöt projektledaren för forskningscirkelprojektet till cirkelträffen för 
att informera om bakgrund och ramar för forskningscirklarna. I samband med infor-
mationen och därefter riktade vi i samtal särskilt fokus på resultat och grunder för 
deltagande. Projektledaren poängterade att det var viktigt att resultat inte blev i form 
av ” en pappersprodukt som stoppades i byrålådan”, som inte skulle komma till an-
vändning. En ledstjärna för att se på resultat av forskningscirkeln som projektledaren 
lyfte fram var att det kunde vara något som på lång sikt bidrog till utvecklingen av 
utbildningsverksamheten. Efter samtalet med projektledaren fortsatte vi i cirkelgrup-
pen att samtala kring inriktning och resultat. Bl.a. blev det tydligt att vi i detta inle-
dande skede fann ett fokus på integration och interkulturella möten angeläget, och 
vi tolkade innehållet i samtalet med projektledaren som att vi från projektledningen 
hade mandat att fortsätta att utveckla dessa två fokus. 

Förutom att rikta fokus på vad var och en var intresserad av att utforska inom ramen 
för cirkeln samtalade vi även om vad som skulle kunna vara verksamhetsrelaterad ut-
komst av arbetet, vad den i förlängningen skulle kunna tillföra respektive verksamhets-



8�

område och verksamheten i stort, relaterat till forskningscirkelprojektets intentioner 
och övergripande syfte. Flertalet av cirkeldeltagarna ansåg att förutom att arbetet 
i cirkeln fördjupade de egna insikterna och kunskaperna, så skulle de även komma 
verksamheten till del genom den utveckling av det egna och arbetslagets pedagogiska 
arbete som de fördjupade kunskaperna skulle bidra till. En spridd uppfattning var 
att deltagandet i cirkeln kunde ses som en form av kompetensutveckling. Det kom 
emellertid även fram att erfarenheterna från tidigare genomförda insatser för kompe-
tenshöjning inte enbart var positiva. Man problematiserade att punktvisa former av 
kompetensutveckling i form av utvecklingsdagar, fortbildning etc. hade visat sig få en 
begränsad spridning i verksamheten. Kompetensutvecklingen stannade vid den per-
son eller de personer som var involverade. Mot bakgrund av detta kom samtalandet 
att även gå i riktning mot att material och resultat från forskningscirkeln skulle kunna 
sammanställas och användas som underlag för samtal i arbetslag, på studiedagar etc. 
och på så sätt bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiska utvecklings-
arbetet inom respektive verksamhetsområde och verksamheten i stort. Samtidigt fanns 
det deltagare som befarade att det kunde finnas risk för att projektledning, huvudman, 
skolledning med flera hade för stora förväntningar på konkret utkomst av den relativt 
begränsade aktivitet som forskningscirkeln utgjorde. I detta sammanhang betonades 
begränsningar när det gäller tid, både när det gäller antal cirkelträffar (åtta stycken) 
och avsaknad av tilldelad tid för deltagande.

I samtalen i cirkelgruppen vid den inledande introduktionssammankomsten och det 
inledande cirkeltillfället kom det att bli tydligt att flera av deltagarna hade mycket 
begränsad inblick i varandras arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Samtalet om 
detta kom även att handla om hur lätt det är att hamna i ett ’vi och dom’– tänkande 
även inom en organisation, vad som kan vara anledningar till detta, vikten av att inte 
generalisera m.m. Det ledde bland annat till att vi bestämde att på kommande cirkel-
träffar ge prioritet åt att var och en skulle få presentera sitt arbetsområde, och belysa 
aspekter och frågeställningar med koppling till integration och interkulturella möten 
som upplevs som viktiga och angelägna.  Detta fokus kom att uppta en stor del av de 
inledande cirkelträffarna. Dels att lyssna på varandras beskrivningar och reflektioner, 
dels att ställa frågor, reflektera, associera och koppla till den egna praktiken.

Denna del av arbetet i cirkeln går att förstå som värdefull på flera sätt, inte minst med 
ett mångfaldsperspektiv. Cirkeldeltagarna fick värdefulla inblickar i den mångfald av 
arbetsområden och -uppgifter som finns i organisationens verksamhet, vilka bidrog till 
en breddad och fördjupad kunskap om verksamhetsområden och utbildningsverksam-
heten i stort. Det går även att förstå som tillfällen att som ”reflekterande praktiker” 
reflektera över den egna praktiken, och vikten av detta relaterat till teoretiska per-
spektiv och resonemang om den professionelle, utvecklingsorienterade praktikern i 
det frirum och handlingsutrymme som skolans styrning inrymmer (Alexandersson, 
�999; Carlgren & Marton, �000; Berg, �00�; Myndigheten för skolutveckling, �008). 
Betydelsen av reflektion går även att urskilja i forskningscirkelsammanhang i gene-
rella teoretiserande beskrivningar och resonemang med fokus på forskningscirklars 
handlingsinriktade dimension. För att i ett utvecklingssammanhang bättre förstå den 
egna praktiken behöver erfarenhet synliggöras och bearbetas (Holmstrand & Härn-
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sten, �003). I ljuset av detta är det intressant att se på presentationerna och de reflek-
tioner och samtal som de föranledde inte enbart som kunskapsmöten som gav för-
djupade inblickar i deltagande kollegors verksamhetsområden och arbete. En viktig 
dimension i detta var även att det var ’ett kunskapsmöte med sig själv’. Den person 
eller de personer som gjorde presentationen gavs anledning att i dialog med sig själv 
aktualisera och sätta ord på erfarenheter och uppfattningar. Det kan förstås som att 
det innebar tillfälle till medvetandegörande och artikulering av ’tyst kunskap’, som i 
förlängningen bidrog till fördjupad förståelse för den egna praktiken.

Litteraturmöten

Tidigare beskrevs hur problematiseringen av det på förhand formulerade fokus för 
forskningscirkeln gav anledning till att ta del av delar av SOU-utredningar. Även  
aspekter i vad som togs upp i presentationer och de reflektioner och samtal som de 
gav upphov till föranledde mig som forskare att tillföra perspektiv från litteratur. 
Dels gavs förslag på litteratur, dels mailade jag länkar eller filer, dels hade jag med 
mig utskrivna�) texter och textavsnitt till cirkelträffarna. Antingen att läsa inför en 
cirkelträff eller som fördjupning efteråt. Det rörde sig framför allt om forskningsinrik-
tade texter i form av vetenskapligt inriktad litteratur, vetenskapliga artiklar, avsnitt i 
avhandlingar, en presentation från en konferens m.m.

Inför val av texter stod jag inför överväganden om omfattning och ”svårighetsgrad” i 
termer av i vilken utsträckning läsaren behövde (teoretiska) förkunskaper inom om-
rådet för att ha behållning av texten samt i vilken utsträckning texten var ”tät” och 
”krävande”. Vi talade om litteraturen som fördjupningslitteratur. Beroende på fokus 
så var alla fördjupande texter inte relevanta för alla att sätta sig in i. Med hänvisning 
till de begränsningar i tid för deltagande i cirkeln som några av deltagarna uttryckte, 
så resonerade vi oss fram till att man läste i mån av tid och med prioritet på de texter 
som man fann särskilt intressanta och/eller aktuella för den egna praktiken. Tanken 
var att läsningen inte skulle lägga en för stor arbetsbörda och press på deltagarna, och 
därmed komma att innebära en stress som kunde ge upphov till en negativt färgad syn 
på deltagandet i cirkeln.

Ett särskilt övervägande gällde om jag skulle använda mig av egna texter. Då vuxenut-
bildning i mångkulturella sammanhang med särskilt intresse för sfi är i fokus i flera 
av mina texter fanns det aspekter i dessa som skulle kunna vara värdefulla att tillföra 
för att ge fördjupande perspektiv och underlag för fortsatta reflektioner och samtal. 
Det var emellertid inte en självklarhet för mig använda dem. En central grund för 
mina överväganden kring detta var teoretiska beskrivningar av forskningscirklar och 
cirkelledarskapet som problematiserar den maktposition som finns i rollen som forsk-
are och cirkelledare. Forskaren tillskrivs ett övertag i kunskapsfrågor. I kraft av sin 
ställning som forskare och cirkelledare finns risk att deltagarna såväl som forskaren 

1) inom ramen för kopieringsregler (www.bonuspresskopia.se)
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själv ser det som att forskaren har tolkningsföreträde. Förväntningar på att forskaren 
har svar och vet hur forskningsarbete ska organiseras, hans eller hennes ”auktoritativa 
yttranden” kan hålla tillbaka kreativitet, initiativ, nyfikenhet och ifrågasättanden från 
deltagarna. Det gör att vikten av att i forskar- och cirkelledarrollen upprätthålla och 
främja flerstämmighet betonas (Andersson, �007). ”Det vilar ett extra ansvar på den 
som i kraft av status eller ställning uppfattas som bärare av det auktoritativa ordet” 
(Igland & Dysthe �003, sid. �05).

I forskar- och cirkelledarrollen strävade jag efter att förhålla mig i enlighet med detta. 
Det innebar bland annat att jag i enlighet med vad som lyfts fram i teoretiska perspek-
tiv på forskar- och cirkelledarrollen var angelägen om att kommunicera ett genuint 
kunskapsintresse och i dialogen med deltagarna visa att jag som forskare inte har 
färdiga svar utan i likhet med deltagarna också undersöker de aspekter som är i fokus 
och söker svar på de frågor som diskuteras (Lundberg, �997; Holmberg & Härnsten 
�003; Andersson, �007). När det gällde överväganden kring att använda egna texter 
resonerade jag mig fram till att delge deltagarna att jag hade egna texter som skulle 
kunna vara användbara, och fråga om de var intresserade av att ta del av dem. Det 
väckte intresse och gav positiva svar. Användningen av egna texter kom att fungera 
väl. 

En ytterligare aktivitet och tillika ytterligare input till reflektioner och samtal som vi 
kom att besluta att ge prioritet och tid till var att översiktligt bevaka medierna. Det 
ledde bland annat till att en av deltagarna, som var gymnasiebibliotekarie, gjorde en 
översikt över program som kunde vara hör- och sevärda, och fortsatte att tipsa om ak-
tuella och kommande program i Sveriges Radio, SVT, SVT Play, program på UR m.fl. 
Cirkeldeltagarnas bevakning visade att det fanns ett stort utbud av nyheter, artiklar 
och reportage såväl i olika lokala medier som i riksmedier som hade koppling till vårt 
fokus på integration och interkulturella möten. Det gav ett brett underlag att delge 
varandra och samtala om. Denna del av cirkelns arbete uppfattar jag som värdefull 
inte enbart för sitt ämnesmässiga fokus, utan även relaterat till forskningscirklars de-
mokratiska, empowermentinriktade dimension. Att ha ett eget valt riktat lyssnande 
och läsande, att sätta ord på vad det gav, delge varandra, reflektera och diskutera, 
uppfattar jag bidrog till att stärka individen både på ett professionsrelaterat och indi-
viduellt plan.
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MR (mänskliga rättigheterna)

Integration, interkulturella möten 

Olika empiriska undersökningsfokus och delundersökningar / -fördjupningar          

Fig. 1. Modell för uppläggningen av fördjupande fältstudier

Fördjupande fältstudier

I samtal och reflektioner, framför allt i samband med deltagarnas presentationer av 
sina verksamhetsområden och aspekter som var aktuella för dem i det vardagliga ar-
betet, blev det allt eftersom tydligt att deltagarna hade delvis olika aspekter i fokus 
som de skulle vilja få fördjupade inblickar i och kunskaper om. Det föranledde mig 
som cirkelledare att konstruera följande modell:  

Tanken med modellen var att illustrera att fokus för fördjupningar och resultat från 
forskningscirkeln kunde vara av olika slag. Utgångspunkterna kunde utgöras av de 
olika arbetsområden och intressen som deltagarna i cirkeln hade, men med det ge-
mensamma att de hade koppling till interkulturella möten och integration relaterat till 
mänskliga rättigheter. Modellen kom att framstå som ett övergripande tydliggörande 
av och utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vad riktades då fokus på? Hur kom 
arbetet att gestalta sig? Vad resulterade det i?

Så här långt kommet i forskningscirkelns arbete hade tankar kring fördjupningar bör-
jat ta form. Vi kom att tala om dessa som fördjupningar och fältstudier. Redan tidigt 
visade sig en variation – eller mångfald – när det gällde deltagarnas förhållningssätt.  
De fanns dels de som värdesatte samtal, att sätta ord på sin praktik och olika sidor av 
sitt arbete och att lyssna på, reflektera och samtala kring cirkelkollegors beskrivnin-
gar och resonemang. Dels fanns de som därutöver även relativt omgående aktivt och 
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målmedvetet började att sätta ord på och planera fördjupningar i form av fältstudier, 
som mellan cirkelträffarna tog kontakter, undersökte olika möjligheter att empiriskt 
kunna få inblickar inom ramen för cirkelns preciserade övergripande fokus på inte-
gration och interkulturella möten.

Redan vid cirkelns andra sammankomst delgav en av de deltagande sfi-lärarna att han 
under någon av de kommande veckorna skulle besöka en sfi-studerande på dennes 
praktikplats och samtala både med sfi-deltagaren, handledaren och kommunens prak-
tiksamordnare. Fokus för fältstudien var begreppet språktrösklar. I dokumentationen 
av fältstudien, som kom att utvecklas till tankar om att bli underlag för en artikel, reser 
läraren inledningsvis frågan om det är bristande kunskaper i svenska som kan vara en 
förklaring till att så många somalier inte kommer ut ur arbetslöshetens onda cirklar, 
eller om det möjligen är så att dagens språktrösklar i arbetslivet, också för ”enkla 
arbeten”, är så höga att många som på ett utmärkt sätt skulle klara av ett visst arbete 
inte kan kvalificera sig på grund av alltför högt ställda språkliga krav. En slutsats som 
läraren formulerar är att även om det var en enkel undersökning med begränsad em-
piri så kan språktrösklar i arbetslivet antydas. Vad som framkom i den fördjupande 
fältstudien föranledde läraren att problematisera kring att det torde kunna vara så att 
det i många fall inte är språket som utgör den primära anledningen till svårigheten att 
få arbete. Snarare är det de av lönsamhets- och kostnadsskäl slimmade arbetsorganisa-
tioner som idag präglar arbetslivet. Det gör att det varken finns personal eller utrymme 
till introducerande handledning eller stöd till nya medarbetare, vilket leder till att man 
inte anställer personer som man generellt sett tänker sig kan behöva handledning eller 
stöd. I sin dokumentation reflekterar läraren avslutningsvis om att ”Organisationerna 
behöver alltså inte slimmas mer, snarare borde de ”avslimmas” om uttrycket tillåts så 
att ett större utrymme för kontakt och stöd kan skapas. Då kan säkert också flyktingar 
som fortfarande bara kan litet svenska också göra en insats i arbetslivet.” (Deltagande 
lärare. Dokumentation inom ramen för en fördjupande fältstudie).

Denne deltagare arbetade ensam med sin fältstudie. Det fanns även de som arbetade i 
par. Bland annat kom två deltagare att rikta fokus på medspråkare. I samarbete med en 
av ortens pensionärsföreningar organiserades möten där pensionärer kom och pratade 
svenska med studerande på sfi under en timme i veckan. Syftet med den fördjupande 
fältstudien var att få inblickar i vad som låg till grund för medspråkarnas deltagande, 
hur de upplevde rollen som medspråkare, samt vilken betydelse medspråkarverksam-
heten kunde ses ha, både när det gällde språkutveckling, men också från ett socialt 
och ett integrationsperspektiv. I fältstudien framkom att medspråkarverksamheten 
innebar positiva interkulturella möten som upplevdes vara av stort värde både av 
medspråkare och sfi-studerande. Denna empiriska fördjupning hade även en aktions-
forskningsdimension. Tanken var att den skulle utgöra en del av ett pedagogiskt ut-
vecklingsarbete, i vilket den fördjupande fältstudien skulle ligga till grund för fortsatt 
utveckling av medspråkarverksamheten.

De fanns även de som inte lika snabbt eller inte alls kom till handling när det gällde 
att genomföra fältstudier med empiriskt fokus utanför den egna praktiken. De var för 
den skull inte mindre verksamma. På cirkelträffarna beskrev och reflekterade de om 



87

sin praktik relaterat till cirkelns uttalade fokus. Mellan cirkelträffarna bevakade de 
medierna, läste och reflekterade. Det blev på så sätt empiriskt grundade fördjupningar 
av ett annat slag, i vilka erfarenheter och (tyst) kunskap artikulerades och fördjupad 
insikt växte fram i dialog med cirkelkollegor och sig själv. Deltagare från elevhälsans 
verksamhetsområde beskrev sina möten med nyanlända ungdomar, deras föräldrar, 
vårdnadshavare, kontaktpersoner m.fl. Med utgångspunkt i sina erfarenheter och re-
flekterandet i cirkeln författade de en översiktlig dokumentation, som bland annat 
skulle användas som en del av underlaget i en kommande presentation av verksam-
heten samt ligga till grund för fortsatta reflektioner om den egna verksamheten.

Ett ytterligare område som riktades fokus på i reflekterande samtal var skolbib-
liotekets verksamhet. Den vardagliga verksamheten med aspekter som tillgänglighet 
och bemötande framstod vid närmare eftertanke som betydelsefulla och menings-
bärande. Saker som vid ett första påseende kan tas för givna och inte framstår som sär-
skilt märkvärdiga, kom i närmare analyserande resonemang – kopplade till demokrati, 
integration, interkulturella möten, MR och Barnkonventionen – att visa sig innehålla 
viktiga, värdefulla dimensioner och signaletiska värden relaterat till demokrati och 
värdegrund. De positiva aspekter som framkom i detta tema kom att sammanfattas i 
att se det stora i det lilla.

Det strukturalistiska perspektiv på kultur och etnicitet som i hög utsträckning fanns 
som en för givet tagen grund för samtal och reflektioner - och som kan ses som en 
grundläggande dimension i begreppet ”interkulturella möten”, som var ett av cirkelns 
övergripande fokus - blev inte oemotsagt. Det fanns en mångfald även när det gäller 
deltagarnas perspektiv på etnisk identitet. Ett tredje fokus för fördjupande samtal 
med empirisk grund i den egna praktiken handlade om att problematisera och gå 
bortom ett strukturalistiskt synsätt i en uttalad strävan att se saker ur olika aktörers 
perspektiv och få inblickar i enskilda individers livsvärld. Detta fokus initierades av 
en av de deltagande lärarna från den kommunala vuxenutbildningen. Inom ramen 
för detta tema framkom bland annat med hänvisning till en studieuppgift i en etnisk 
mångkulturell kursgrupp att deltagare snarare än att relatera sig själva till en etnisk 
kulturell tillhörighet, i första hand kände sig som ”studerande”, ”pappa” etc. Detta 
kom bland annat att teoretiseras i ljuset av tillförd litteratur där dynamiken i identitet 
och samspelet mellan individer och grupper betonas. Möten sker mellan individer, inte 
mellan kulturer. Individers och gruppers identitet och gränsmarkeringar är dynamis-
ka och förändras i förhållande till situation och relation (Ahmadi, �000; Gustavsson, 
�007; Goldstein-Kyaga & Borgström, �009). Människan har fötter, inte rötter (Eriksen, 
�004).

Reflektioner – Avslutande
I en övergripande tillbakablick på arbetet i cirkeln går att urskilja hur det kom att 
utvecklas till att genomgå två faser. I en inledande ”öppnande fas” beskrev var och en 
av deltagarna sina respektive verksamhetsområden, satte ord på och delgav varandra 
erfarenheter och reflektioner relaterat till cirkelns två fokus på integration och in-
terkulturella möten, vilket sedan låg till grund för reflektioner och samtal i gruppen. 
Förutom de olika verksamhetsområden som deltagarna arbetar inom riktades fokus 
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även på aspekter inom lokalsamhället samt övergripande samhälleliga förhållanden. I 
denna öppnande fas bevakade vi även medierna, informerade varandra och samtalade 
kring aktuellt innehåll i lokala och nationella media som hade fokus på aspekter som 
kunde relateras till integration, interkulturella möten, MR och Barnkonventionen. 
Arbetet i det inledande skedet av cirkeln bidrog bl.a. till att deltagare initierade och 
startade egna empiriskt inriktade fördjupningar som fortlöpte under cirkelns gång.

Den inledande öppnande fasen ledde så småningom över till en andra ’ihopknytande 
fas’, i vilken vi fördjupade och teoretiserade aspekter som framkom i den tidigare 
fasen. Detta gjordes dels deduktivt och abduktivt i form av kopplingar till teoretiska 
perspektiv, begrepp och resonemang från forskning, dels induktivt i form av egna teo-
retiseringar och begreppsliggöranden. Det senare förfaringssättet bidrog bl.a. till att 
leda fram till begreppen språktrösklar och medspråkare samt att se det stora i det lilla.

Mina erfarenheter som forskare och cirkelledare är att deltagandet i cirkeln var in-
spirerande, lärorikt och värdefullt. Inför cirkeln hade jag inte uttalade fokus för egen 
forskning. I arbetet i cirkeln sökte jag medvetet gå in för att vara en medforskare med 
utgångspunkt i deltagarnas intressen. Det gav värdefulla inblickar och kunskap inom 
flera områden. Arbetet i cirkeln gav anledning att aktualisera och fördjupa teoretiskt 
inriktade kunskaper bland annat relaterade till mångfald, strukturell diskriminering 
och etnisk identitet. Empiriskt bidrog forskningen i cirkeln till fördjupade kunskaper 
om Somalia och somaliers situation i Sverige, i regionen och i lokalsamhällen. Yt-
terligare värdefull empirisk grundad kunskap som arbetet i cirkeln gav är inblickar i 
sätt att organisera utbildning för nyanlända, sätt att organisera samt pedagogiskt och 
(ämnes-) didaktiskt arbeta med språkutbildning. Detta har bland annat bidragit med 
inspiration till en sedan tidigare påbörjad artikel med ett fokus som knyter an till den 
fördjupande fältstudie om språktrösklar som en av deltagarna genomförde. En stor 
del av kunskaperna och inblickarna från forskningscirkeln kommer att vara värdefulla 
i mitt arbete som utbildare inom ramen för program och kurser inom den högskola jag 
är verksam på. Arbetet i cirkeln har även genererat värdefulla erfarenheter och kun-
skaper till kommande forskningscirklar när det gäller uppläggning av cirkelns arbete 
och rollen som cirkelledare.  

Samtidigt finns det anledning att lyfta fram begränsningar, bland annat relaterat till 
ramfaktorer av olika slag. Tid framstår som en central sådan. Dels gavs inte uttalat 
preciserat tidsmässigt utrymme i arbetstiden för deltagarnas medverkan i forsknings-
cirkeln, dels var deltagandet i cirkeln för några av deltagarna inte ett eget val. Detta 
bidrog till att anslutningen och engagemanget vid cirkeltillfällena varierade. Tidsra-
mar är även något att lyfta fram när det gäller cirkelns organisation. Mot bakgrund av 
erfarenheterna från cirkeln framstår att det processinriktade, deliberativa arbetssättet 
behöver tid. Tid för fokus att växa fram, tid för dialog och egen reflektion, tid för för-
djupningar, tid för att delge varandra och reflektera, tid för att sammanställa och spri-
da resultat i och utanför verksamheten, tid att implementera, tid att följa upp. För att 
bli något mer än en avgränsad företeelse för en avgränsad grupp deltagare ser jag det 
som angeläget att lyfta fram behovet av ’en tredje fas’, en uppföljningsfas. En sådan 
fas, där det gavs tid att ta tillvara och förankra resultat från forskningscirkeln kopplat 
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till det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiska utvecklingsarbetet inom olika 
områden av verksamheten och verksamheten i stort, skulle ha varit värdefull.

Sett till den inledande beskrivningen av att det går att urskilja olika sätt att organisera 
och leda en cirkel så framstår en processinriktad demokratisk inriktning som central 
i den beskrivna cirkeln. Cirkelns kunskapsintresse och preciseringar av resultat växte 
fram i dialoger under cirkelns gång. Processer av olika slag kan i hög utsträckning 
ses ha varit i fokus. Vid en första anblick kan det framstå som att resultat underord-
nades process. Det täcker emellertid inte helt in vad som ägde rum. I tillbakablickan-
de går att se hur den processinriktade uppläggningen utifrån en demokratisk, em-
powermentinriktad ansats öppnade upp för motivation, genuina forskningsintressen 
och mångfald i inriktningar och resultat. Deltagarna kom i hög utsträckning att ”äga” 
cirkelns kunskapsintressen i sina fördjupningar och fältstudier. Det finns anledning att 
anta att en mer resultatstyrd utformning av cirkeln – i enlighet med de förformulerade 
intentionerna om ett resultat bl.a. i form av en reviderad likabehandlingsplan – skulle 
kunna ha lett till en slutprodukt i form av en ”hyllvärmare”. Sättet att utforma arbetet 
i cirkeln ledde till att den på förhand angivna inriktningen på resultat tog en annan 
riktning. Det blev inte en hyllvärmare utan en mångfald av resultat, till viss del svåra 
att sätta ord på, men som i stor utsträckning kan ses vara förenliga med uppdrags-
givarens intentioner om kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter, 
för att säkerställa att dessa rättigheter omsätts i praktisk handling, för att bidra till att 
myndigheter och kommuner i sin verksamhet inte kränker de mänskliga rättigheterna 
eller diskriminerar medborgare (MR-Rätt ut, �0��; Lahdenperä, kap. �).

Kapitlet har gett inblickar i ett sätt att tänka kring och organisera en forskningscirkel. 
En erfarenhet från cirkeln är att den processinriktade utformningen hade en positiv 
betydelse och ledde till värdefulla resultat. Med detta inte sagt att detta är det sätt som 
kan förordas för hur cirklar i allmänhet ska eller kan organiseras på. Det gällde för 
de omständigheter som gavs, fanns och utvecklades i just denna cirkel, med just dessa 
deltagare, i det just då rådande verksamhetssammanhanget. I ett mångfaldsperspektiv 
utgör det ett sätt av flera att arbeta för att erhålla värdefulla resultat, när det gäller 
deltagarorienterade forskningsansatsers dubbla syfte att dels frambringa kunskap och 
handling som är relevant och användbar för de deltagare som är involverade i forsk-
ningen, dels stärka deltagarna på ett yrkesmässigt och personligt plan.
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Kap 6

Är allt polisens fel?

Om dilemmat då en forskningscirkels arbetssätt
hakar i redan befintliga strukturer 

Niclas Månsson

Detta kapitel handlar i grunden om en kritisk reflektion över en metod som använts i 
praktiken. Det är först då en metod praktiserats som den visar sina styrkor och svag-
heter, ty användningen av ett visst förfaringssätt ger erfarenheter och kunskaper som 
är nödvändiga för att kunna reflektera över den valda vägen och hur metoden använts 
och, eventuellt, mottagits (Rönn, �000).

Den metod som står i fokus är forskningscirkelns deltagandebaserade metod (Persson, 
�008). Att göra en metodreflektion i efterhand är viktigt inte enbart för utvecklingen 
av själva metoden och kunskaper om den samma, utan också för att kritiskt granska 
det systematiska tillvägagångssättets alstringskraft i olika miljöer. Med ”reflektion” 
avses i detta sammanhang inte ”allmänt tänkande” eller en ”allmän tillbakablick” 
utan en ”påtagligt målinriktad” aktivitet och att ”den genomförs med någon form av 
systematik och struktur” (Emsheimer, �005, s. 5). Genom att distansera mig från tidi- 
gare tankemönster och inte begränsa mig till det jag redan vet handlar reflektionen om 
någon form av självupptäckt (Bengtsson, �007) – i detta fall över forskningscirkelns 
praktik. Med ”kritik” avses, i filosofisk mening, klargörande av oklarheter snarare än 
en negativ eller positiv värdering av själva metoden i fråga, av de personer som in-
gick i forskningscirkeln eller av de resultat forskningscirkelns arbete resulterade i. I 
detta fall rör det sig om en forskningscirkel med deltagare från polisen som handlar 
om tillgänglighet och problemet är hur det är möjligt att arbeta med kollektiva och 
demokratiska kunskapande processer i en strikt strukturerad organisation, upprättad 
och bibehållen av lagar och policydokument och med en tämligen stor klyfta mellan 
ledning och medarbetare (jfr Ekman, �003).

Forskningscirkeln beskrivs oftast som ett forum för kollektiv kunskapsutveckling 
genom demokratiska metoder. Detta innebär att deltagarna ges en chans att styra 
över sin egen utveckling och att de får en möjlighet till att, tillsammans med andra, 
arbeta med praktiska problem som de möter i sin egen verksamhet (Persson, �008; 
Holmstrand & Härnsten, �003). Deltagarna samlas för att utforska ett gemensamt 
problem och som deltagande forskare är de således delaktiga i den forskningsprocess 
som ska utveckla verksamheten i fråga och utgör således ett exempel på en kollektiv, 
demokratisk kunskapsprocess (Reason, �00�). En forskningscirkel kan med andra ord 
fungera som en mötesplats ”där olika sorters kunskaper och erfarenheter blandas, tas 
tillvara, utvecklas, utmanas och ifrågasätts kan leda till nytänkande och kan även bi-
dra till det vi kallar demokratiserande eller demokratiska kunskapsprocesser” (Holm- 
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strand, �008, s. �99). Med andra ord kan forskningscirkeln, när den fungerar som bäst, 
utgöra ett gott exempel på vad John Dewey (�997/�9�6) kallar demokrati som livs-
form. En demokrati, skriver Dewey, handlar mer än om ett styrelseskick. Den vilar 
på ett slags föreställning om delaktighet och delad erfarenhet, där deltagandet i ge-
mensamma angelägenheter baseras på jämlika grunder.

Den slutsats som är möjlig att dra, efter forskningscirkelns slut, är att ett demokratiskt 
och deltagarbaserat förändringsarbete är svårt att bedriva inom polisens verksamhet (jfr 
Ekman, �003). I en verksamhet som kännetecknas av en strikt struktur med ett tämli-
gen tekniskt kunskapsintresse är det helt enkelt lättare att operera inom den befintliga 
strukturens gränser än att utmana dem eller skapa nya. Vet man var gränserna går är det 
också lättare att placera sitt förändrings- och utvecklingsarbete inom dessa gränser.

Med en uppfattning om forskningscirkeln som en arena för demokratisk kunskapsin-
samling kom jag att gå från ett emancipatoriskt kunskapsintresse, där delaktighet i 
förändringen av givna strukturer ligger i förgrunden, till ett tekniskt kunskapsintresse 
som mer handlar om att förutspå och kontrollera en verksamhet än att förändra dess 
praktik genom delaktighet och erfarenhet (Habermas, �97�). Detta innebar också att 
den progressiva utbildningsfilosofin som jag önskade att utforma forskningscirkeln 
efter fick en mer essentialistisk form. Medan progressivismen fokuserar delaktighet, 
erfarenhet och aktivitet, fokuserar essentialismen på överföring, systematik och pas-
sivitet (Englund, �986). Enligt den progressiva utbildningsfilosofin sker lärandet ge-
nom ett aktivt deltagande. Deltagarna intar med andra ord en aktiv roll i utforman-
det av sitt eget lärande, vilket sker utifrån dess intresse, behov och förutsättningar. 
Forskningscirkelns utformning struktureras alltså tillsammans med cirkelledaren (i 
dialog), vilken fungerar som en handledare än som en lärare. Essentialismen å sin 
sida förstår lärandet som en process genom vilken kunskap överförs från exempel-
vis en lärare till elev. Man vet X för att man lär X (Rogoff, Matusov & White, �998). 
För forskningscirkelns arbets- och lärandeprocess innebar det att jag, som cirkelns 
ledare, blev (mer eller mindre) en sändare av information. Övriga cirkeldeltagare blev 
därmed mottagare och intog en (mer eller mindre) passiv roll i lärandeprocessen.

I det följande kommer jag alltså att föra ett kritiskt resonemang om möjligheterna 
att utveckla kollektiva, demokratiska kunskapande processer i en relativt hierarkiskt 
strukturerad miljö, genom att använda erfarenheterna från den forskningscirkeln 
jag ledde inom projektet MR-Rätt ut (MR-Rätt ut �0��) angående tillgänglighet till 
polisen. Utgångspunkten för min reflektion handlar inte primärt om forskningscirkelns 
resultat utan om dess roll för ett förändringsarbete och fokus ligger på det arbetssätt 
som användes under arbetets gång.

Forskningscirkelns resultat

Under hösten �0�� och våren �0�3 var polisen involverade i ett projekt som handlar 
om mänskliga rättigheter i relation till offentlig förvaltning.  Hur en statlig verksam-
het organiseras och styrs fattas genom politiska beslut, via parlamentariska metoder. 
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Därmed handlar också polisens organisation, uppdrag och målsättning om en form av 
politisk viljeyttring, vilka avspeglas i formuleringsarenans nedtecknade dokument (jfr 
Lindensjö & Lundgren �000). Fokus för deltagarna var frågan om ökat tillgänglighet 
till polisen. Enligt Förvaltningslagen (�986: ��3, kap. 3) ska en myndighet (som exem-
pelvis polisen) ta emot besök och samtal från enskilda (§5), den ska vara tillgänglig för 
allmänheten och sträva efter att tillgängligheten är så stor som möjligt.

För forskningscirkelns arbete handlade det om att få de föreskrifter som tecknas 
ned på formuleringsarenan att praktiseras på realiseringsarenan, det vill säga att ar-
betet med tillgänglighet avspeglas i polisens vardagliga praktik. På formuleringsare-
nan skapas det föreskrivna innehåll en verksamhet har att inordna sig efter. Detta 
innehåll är inte neutralt utan är påverkat av samhälleliga strömningar och politiska 
beslut (Lindensjö & Lundgren �000). För polisen rör det sig om formuleringar på riks-
dagsnivå som sprids genom skrifter från Rikspolisstyrelsen, ett innehåll, som i sin tur, 
avspeglas i polisens lokala dokument på läns- eller kommunnivå. Dessa formuleringar 
är avgörande för den polisiära verksamhetens uttryckta innehåll. Hur detta innehåll 
sedan realiseras syns enbart i den praktiska verksamheten. På realiseringsarenan hand- 
lar det, i detta fall, om att nå upp till Rikspolisstyrelsens formuleringar om tillgäng-
lighet, ”[…] att finnas till hands på flera olika sätt. Allmänheten ska lätt kunna komma 
i kontakt med polisen via telefon, internet eller på gatan” (Rikspolisstyrelsen, �0��a). 
Enligt Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan för �0�3 ska polisen arbeta för att främja 
målet om att antalet servicemottagare som är nöjda med Polisens service (tillgäng-
lighet, bemötande och utförande) ska öka och minst 85 procent ska vara nöjda eller 
mycket nöjda (Rikspolisstyrelsen �0�3a).

Anledningen till att polisen anmält sig till att delta i projektet var för det första att 
polisen arbetar relativt ostrukturerat med frågan och utan egentliga myndighetsöver-
gripande mål med avseende på tillgänglighet. Det finns inget centralt ansvar för hur 
arbetet med tillgänglighet drivs utan detta ligger på olika chefer med olika verksam-
hetsansvar (personlig korrespondens, 4 april, �0��). Arbetet med tillgänglighet hand-
lar för det andra om förtroende och ett ökat förtroende till polisen ger i sin tur att 
polisens roll som trygghetsgarant förstärks (Rikspolisstyrelsen, �0��a). För det tredje 
handlar det om att polisens verksamhet ska, liksom övrig offentlig verksamhet, vila 
på en gemensam värdegrund som utformas så att de inte diskriminerar medborgarna, 
trakasserar besökare eller kränker någons rättigheter (Westin & Nilsson, �009). Det 
senare gör frågan om tillgänglighet också till en fråga om mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna täcker in en mängd områden i en människas liv. De män-
skliga rättigheterna syftar till att alla ska ha ett gott, eller drägligt, liv och inbegriper 
regler om bland annat människans rätt att överleva, rätten till yttrandefrihet, rätten 
till en filosofisk grundsyn och en trosuppfattning, rätten att inte utsättas för tortyr eller 
slaveri, rätten till utbildning och rätten att delta i landets offentliga angelägenheter. 
Dessa rättigheter gäller för alla och är universella oavsett land, kultur eller situation 
(FN-förbundet �0�3). De mänskliga rättigheterna reglerar alltså relationen mellan 
statsmakt och människan och utgör en begränsning av statens makt över och uttrycker 
vissa skyldigheter gentemot den enskilda individen. Detta är ytterligare en formuler-
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ingsarena för polisen att förhålla sig till och vars innehållsliga realisering ska synas på 
verksamhetsnivå. Det var också inom ramen för ett projekt om mänskliga rättigheter i 
svensk förvaltning (MR-Rätt ut, �0��) som polisen anmält sitt intresse för att utveckla 
sitt arbete med ökad tillgänglighet (se ovan).

Den forskningscirkel som bildades genom MR-Rätt ut bestod av en cirkelledare från 
Mälardalens högskola, sex deltagare från polisen och involverade medarbetare från 
HR-enheten, service och fastighet, kommunikationsenheten, verksamhetsskydd och 
LOP. Cirkeln träffades vid åtta tillfällen, två-tre timmar vardera gången, från septem-
ber �0�� till och med april �0�3. För att cirkelns arbete skulle te sig meningsfullt för 
dess medlemmar var en första gemensam utgångspunkt att arbetet måste vara rele-
vant för polisens kommande verksamhet. Därefter formulerades forskningscirkelns 
målsättning som – för att polismyndighetens föreskrivna innehåll på nationell nivå 
ska kunna realiseras i polisens vardagliga praktik – syftade till att arbeta fram en ar-
betsplan som driver verksamheten framåt i relation till medborgerliga rättigheter och 
allmänhetens tillgänglighet till polisen.

Den färdiga arbetsplanen bygger på tanken om att ett systematiskt kvalitetsarbete in-
nebär att kontinuerligt identifiera förbättringsområden för ökad måluppfyllelse (jfr 
Skolverket, �0��). Det handlar om att i) planera kvalitetsarbetet för att därefter ii) ge-
nomföra och dokumentera arbetet. Med hjälp av dokumentationen är det möjligt att 
iii) följa upp arbetet genom iv) analys och bedömning, vars resultat är utgångspunkt 
för nästa planering av det pågående kvalitetsarbetet. Arbetsplanen för det praktiska 
kvalitetsarbetet mot en ökad tillgänglighet är uppdelad i fyra faser (som i sin tur in-
nehåller olika moment): Var är vi? -> Vart ska vi? -> Hur gör vi? -> Hur blev det? Denna 
modell ska sedan ligga till grund för ett målinriktat och strategiskt arbete, med tydliga 
och utvärderingsbara mål samt en fastställd ansvarsfördelning. De kunskaper och erfar-
enheter som genererades genom cirkelns arbete ska med andra ord vara utgångspunk-
ten för framtida strategier, vars mål är att förbättra tillgängligheten till polisen.

Förutsättningarna för ett fortsatt arbete med tillgänglighet förefaller att vara god då 
cirkelns deltagare själva anser att de fått en ökad förståelse av att tillgänglighet kan 
vara ett problem på många olika plan. Kunskaperna som vuxit fram under cirkelns 
arbete har (enligt deltagarnas egna utsagor) öppnat möjligheter för att bemöta pro-
blemet på olika sätt för att arbeta mot en ökad tillgänglighet till polisen. Flertalet 
av deltagarna uttrycker också en vilja att arbeta vidare med frågan och göra detta 
arbete till en del av polisens vardagliga inre och yttre arbete. Sedan cirkeln avslutade 
sitt arbete har en grupp, bestående av en representant från Human Relations (HR) 
och personer från serviceenheten och kommunikationsenheten, tillsatts för att ta fram 
en tillgänglighetsplan inom polisen. Områdena de inriktar sig på är desamma som vi 
diskuterade under cirkelns gång, nämligen intern samsyn, publika miljöer och sociala 
medier (se nedan). En tillgänglighetsplan ska vara klar 30 september och gälla för 
�0�4 och ingå i polisens jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna kommer sedan 
att följas upp i slutet av �0�4 eller i början av �0�5. Detta innebär att polisens ledning 
på länsnivå sanktionerar arbetet genom att tillsätta en arbetsgrupp som fått mandat 
att systematiskt arbeta med tillgänglighetsfrågor inom polisen.
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En reflektion över forskningscirkelns arbetssätt

Vid första tillfället informerade jag deltagarna om forskningscirkeln som metod och 
syfte samt att vårt framtida arbete handlar inte enbart om kompetensutveckling utan 
också, och kanske framför allt, om att skapa en gemensam förståelse för det problem 
som vi kommer att fokusera under projektets genomförande. Jag förklarade att syftet 
med en forskningscirkel är att den kunskap som produceras ska leda till utveckling 
och förändring av verksamhetens praktik och deltagarnas praktiska handlingsbered-
skap (Reason, �00�). Detta ska göras tillsammans med deltagarna och utgå från de 
frågeställningar som är relevanta för polisens dagliga arbete, vilka i sin tur fördjupas 
och problematiseras av cirkelledaren (i dialog med cirkelns deltagare). I detta av-
seende var min förhoppning att cirkeln skulle fungera som en ”medierande arena” 
mellan involverat lärosäte och aktuell verksamhet, vilket innebär att den utveckling 
eller förändring som kommer verksamheten till gagn sker i symbios mellan forskning 
och beprövad erfarenhet (Persson, �008). Under cirkelns träffar diskuterades hur ar-
betet gick, vilken kunskap som fanns och vad som behövdes göras för att arbetet med 
tillgänglighet kunde fortsätta att utvecklas. Mellan dessa möten fick deltagarna mind-
re uppgifter, kopplade till cirkelns verksamhet och deras kunskapsområden.

Jag förklarade att cirkelledaren inte utför arbetet utan leder deltagarna genom pro-
cessen, som bestod av problemformulering (som också fungerar som avgränsning för 
cirkelns arbete), kunskapsinventering, genomförande, analys och resultat (Persson, 
�008). Inledningsvis ventilerades problemet (som inte handlar om hur besvärliga sa-
ker och ting kan vara utan om vad vi vet och vill veta om fenomenet i fråga) för att 
kunna avgränsas och mynna ut i en tydlig problembild. I denna fas gavs deltagarna pro-
blematiseringsföreträde och cirkelns ledare hjälpte till med att avgränsa och kvalificera 
problemet. Därefter gjordes en kunskapsinventering över den kunskap som finns om 
problemet, som i sin tur fungerade som en utgångspunkt för cirkelns genomförande. I 
detta arbete drev cirkelledaren diskussionen genom att förankra genomförandet (hur 
cirkeln bör arbeta) till den kunskap som redan fanns (efter kunskapsinventeringen) och 
hur ny kunskap kan utvecklas under genomförandefasen (cirkelns arbete för att un-
dersöka problemet). I nästa fas analyserades det insamlade materialet genom att dels 
föra de olika undersökningar som genomfördes inom cirkelns ramar samman för att få 
en helhetsbild, dels genom att relatera denna bild till ett större verksamhetsperspektiv 
med hjälp av exempel från nationella verksamhets- och policyplaner från Rikspolissty-
relsen (se exempelvis Rikspolisstyrelsen, �0�0a; �0��a; �0�3). Avslutningsvis fördes en 
gemensam diskussion kring resultatet. Diskussionen handlade inte om hur resultatet 
redovisades eller vad det var. Syftet med diskussionen var att placera resultatet i rela-
tion till den problemformulering cirkeln arbetat med, för att tillsammans komma fram 
till hur det är möjligt att arbeta vidare med det givna problemet efter cirkelns slut.

Mina förväntningar av arbetet var att detta skulle bedrivas mer som en kollektiv pro-
cess med ett gemensamt (emancipatoriskt) kunskapsintresse som handlar om att ta 
kontroll över sin egen kunskapsprocess för att initiera förändring och vara med att 
förändra sin egen organisation på ett djupare plan och inte enbart genom att nå upp 
till på förhand satta mål (Reason, �00�). Jag utgick från den pedagogiska tanken att 
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människors föreställningar inte på något enkelt sätt låter sig förändras. Förändring 
kräver kunskap, förståelse och motivation. Dess grunder kan inte inympas eller på-
tvingas med externa medel, utan måste komma inifrån och växa fram och utvecklas 
tillsammans med andra (Dewey, �004/�938). Jag var dock inte tillräckligt bekant med 
de problem som kunde uppstå (på grund av verksamhetens struktur) och hade därför 
svårigheter med att bemöta de problem som uppstod på vardaglig nivå. Deltagarna 
förstod å sin sida inte varför jag ansåg att vissa saker utgjorde problem, inte enbart för 
frågan om tillgänglighet utan också för forskningscirkelns arbete, ty detta var ju deras 
vardag.

En barriär för det kollektiva arbetet visade sig vara att viljan att delta i forsknings-
cirkeln inte delades av samtliga deltagare och vissa visade ingen större entusiasm för 
att aktivt påverka cirkelns innehåll och arbetssätt. Från början var sju deltagare an-
mälda och av dessa sju startade fem personer. Deltagarlistan fylldes på med en medlem 
efter första mötet. Under de tillfällen som forskningscirkelns hade sina möten kom 
som mest fem av sex deltagare och som minst tre av sex deltagare. Vid övriga möten 
var det fyra deltagare närvarande. Vissa av dessa deltog frivilligt medan andra var 
(mer eller mindre) beordrade att delta. Samtliga deltagare förväntades att delta inom 
ramen av ordinarie arbetstid utan att bli avlastade någon av deras vardagliga arbets-
uppgifter. Detta ledde till att forskningscirkelns arbete inte prioriterades, vilket i sin 
tur ledde till hög och frekvent frånvaro och problem med att utföra uppgifter och att 
läsa in sig på problematiken. För ett arbetssätt som bygger på aktivt kunskapssökande 
och anknytning till egen erfarenhet leder mindre bidrag från deltagarna till en mindre 
demokratisk kunskapsprocess, mindre ömsesidighet och ojämn balans mellan forska-
rens och deltagarnas roll i gruppen (Persson, �008).

Ibland kunde teoretiska kunskaper på ett konstruktivt sätt blandas med mer erfaren-
hetsbaserade kunskaper inom cirkelns diskussioner. För det mesta ledde dock diskre-
pansen mellan ledare och deltagare till en stor (stundtals allt för stor) fokus på resul-
tatet, hur en grupp som behandlar tillgänglighetsfrågor ska eller kan konstitueras och 
hur det faktiska arbetet med tillgänglighet ska eller kan struktureras för att nå en på 
förhand uppsatt målsättning (formulerad på en nationell arena). Denna något asym-
metriska relation, mellan forskningscirkelns ledare och forskningscirkelns deltagare 
försvårade naturligtvis samarbetet och samtalet och påverkade den demokratiska 
validiteten negativt (som Lahdenperä diskuterar inledningsvis i denna antologi). Jag 
märkte däremot inte att deltagarna kände sig utnyttjade eller nedvärderade i mina 
bedömningar av det problemområde vi arbetade med. Det fanns en tyst, men in-
förstådd, överenskommelse att arbetet skulle ledas av mig och att de skulle låta sig 
ledas i vårt arbete mot målet – en arbetsplan för ökad tillgänglighet till polisen.

I detta sammanhang blev det tydligt att arbetet med cirkeln kom att fokusera på utfor-
mandet av en tydlig handlingsplan, ett policydokument, genom vilken arbetet med till-
gänglighetsfrågor ska eller kan realiseras i verksamheten. För cirkelns arbete innebar 
detta att jag (eller vi) fick gå från ett mer progressivistiskt tänkande, där förändring 
sågs som en del av lösningen, till ett mer tekniskt förhållningssätt, där arbetet fokuse-
rade mer på vilka instrument som ska användas för att få till en förändring i arbetsord-
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ningen angående problem med tillgänglighet till polisen. Detta innebar att frågor om 
attityder, värderingar och normer angående tillgänglighet och problem förknippade 
med detta fick betydligt mindre uppmärksamhet än vad jag hade förväntat mig. Även 
om frågor kring mänskliga rättigheter diskuterades under arbetets gång, löpte denna 
diskussion parallellt med utformandet av en arbetsplan och fick därför inget riktigt 
fäste för frågor relaterade till problem med tillgänglighet till polisen.

Forskningscirkelns fokus

De problem som tenderar att hämma tillgängligheten till polisen identifierades till 
en början som långa telefonköer, svårigheter med e-post och hur sociala medier an-
vänds (på gott och ont). Därtill diskuterades samordningsfrågor, exempelvis om alla 
avdelningar har samma uppfattning om tillgänglighet, vad som prioriteras och om det 
talas om detta över de olika avdelningarnas gränser, hur avståndet till polisen kan ut-
göra hinder för tillgängligheten. Fysisk tillgänglighet vid entréer, reception och övriga 
utrymmen diskuterades också tillsammans med hur den publika miljön upplevs, vilka 
språk som används i informationsmaterial och dylikt. Utifrån de faktiska ramarna, 
som organisationsförändring – att telefonin är kopplad till polismyndigheten i Västra 
Götaland och att polishuset håller på att byggas om (en ombyggnation som visade sig 
vara klar när forskningscirkeln hade sitt sista och avslutande möte) – kom cirkeln att 
fokusera på sociala medier, administrativ miljö (dvs. samordning mellan olika avdel-
ningar) och några publika miljöer (passärenden och övriga ärenden). Fokus låg alltså 
på besökande och kontaktskapande ytor, såsom receptionen och Internet samt poli-
sens inre arbete angående tillgänglighet i relation till allmänheten.

Tanken med att satsa på sociala medier är att öka kontakten och samarbetet med 
allmänheten, förebygga brott och informera om polisens verksamhet ur ett mer vardag- 
ligt perspektiv som en kontrast till hur olika polisärenden vanligtvis belyses i medier-
na (Rikspolisstyrelsen �0�0a; Rikspolisstyrelsen, �0��a). En ökad kontakt och dialog 
med allmänheten innebär också en ökad tillgänglighet till polisen. En mindre inven- 
tering gjordes av vad kollegor vid polisen anser om vad sociala medier såsom Face-
book och Twitter kan göra för att öka tillgängligheten till polisen och vilka problem 
som finns förknippade med sociala medier. Även om polisens närvaro på sociala me-
dier är viktig och utgör ett komplement till andra informations- och kontaktkanaler 
fokuserades främst på hur nackdelarna eller problemen kan hanteras för att sociala 
medier ska kunna bli en del av polisens arbete för ökad tillgänglighet. Till detta kom-
mer också utvecklingen av råd och riktlinjer för användningen av social medier och ut-
formandet av ansvars- eller ledningsuppdrag. För polisens fortsatta arbete med frågan 
måste dessa punkter problematiseras och diskuteras ytterligare, för att kunna skrivas 
in i den arbetsplan som cirkeln har som målsättning att formulera, och som ska driva 
verksamheten framåt för ökad tillgänglighet till polisen.

Vid ett av mötena diskuterades hur den administrativa miljön angående tillgänglighet 
såg ut och om det fanns någon samsyn mellan avdelningar. Utifrån denna diskussion 
initierades ett uppdrag, som bestod i att fråga chefer för olika specialistgrupper om 
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deras syn på tillgänglighet och hur denna kan förbättras utifrån varje grupps uppdrag 
och verksamhetens nytta. Cirkelns ledare åtog sig att formulera några frågeställnin-
gar som cheferna ombads att föra en diskussion kring med sina medarbetare. Svaren 
nedtecknades och så småningom sammanställdes. Bilden av situationen framstår i en-
lighet med den bild som cirkelns deltagare gett uttryck för: Tillgänglighet till polisen 
är en självklarhet. Funktionshinder, språkbrister, etnicitet, ålder, sexualitet, könsiden-
titet eller religion ska eller får inte utgöra ett hinder för tillgängligheten. Det ligger i 
polisens intresse och i arbetet för mänskliga rättigheter att alla besökare ges samma 
service och bemötande oavsett om det gäller publika fysiska miljöer eller Internet. 
Längre än så kom vi inte med frågan men enades om att det blir en punkt för kom-
mande arbetsplan.

Med anledning av frågan om tillgänglighet till publika miljöer skickades en förfrå-
gan till dem som arbetar i receptionen med passärenden och övriga ärenden, där de 
ombads att föra en diskussion med varandra, för att sedan skriva ned ett kortare svar 
på vad de ansåg om tillgängligheten för besökare. Vi ville veta vad som fungerar bra, 
vilka hinder de upplever och om det finns några idéer för att öka tillgängligheten 
eller förbättra den. Från passärenden kom information om att det fungerar bra med 
tillgängligheten angående öppettider och besök. Om tillgängligheten ska öka måste 
personalsidan öka i antal och att tillgängligheten kan förbättras ytterligare genom att 
ha kvällsöppet en kväll mer i veckan än vad man har nu. Från övriga ärenden ansågs 
att öppettiderna var bra, att de hade relativt korta kötider och att såväl lokal som 
polishus låg tillgängligt för allmänheten. Det är enkelt att hitta dit och informationen 
som ges i receptionen förenklar tillgängligheten. Det som ansågs utgöra ett hinder var 
brist på personal, ombyggnaden av polishuset (detta problem är dock övergående) 
och att ekonomin inte var tillräckligt tilltagen för att arbeta mer med tillgänglighets-
frågor. Från övriga ärenden kom också förslag om förbättringar såsom mer personal, 
fler parkeringsplatser, ökade öppettider, både på kvällar och på helger, att polisen ska 
vara mer synlig i bostadsområdena, att det ska finnas tolkar på arbetsplatsen och att 
växeln ska vara anonym för dem som väljer att kontakta polisen.

I samband med frågor kring publika miljöer gjordes en mindre enkätstudie bland 
besökarna av polishuset, vad gäller pass och övriga ärenden. Polisens volontärer gjorde 
insamlingen där besökarna ombads att uppskatta på en skala �-5 hur nöjda de var med 
bemötande och tillgänglighet samt hur deras helhetsupplevelse var. Därtill fanns det 
några korta följdfrågor som handlade om vad de var mest nöjda med, minst nöjda 
med och vad som kunde förbättras. Volontärerna, som var på plats en vardag mellan 
kl. �4.00 och �6.00 fick in 36 svar, varav �4 var riktade mot passärende, 9 riktades mot 
övriga ärenden och på 3 enkäter saknades det uppgifter om vad för typ av ärende det 
rörde sig om. Volontärerna uppskattar att mellan �0 och �5 besökare inte besvarade 
enkäten. För båda slags ärenden uppvisar en betydande majoritet att de är mycket 
nöjda. Det som verkade vara betydelsefullt var trevlig personal, gott bemötande, korta 
köer (att det går snabbt) och att allt gick smidigt till under besöket. De fåtal som sva-
rade på vad de var minst nöjda med och kom med förslag på förbättringar, efterlyste 
längre öppettider och fler parkeringsplatser i anknytning till polishuset.
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Med undantag från kommentarer såsom behovet av fler parkeringsplatser, mer per-
sonal och dålig ekonomi, var svaren från medarbetarna tämligen entydiga med de for-
muleringar om tillgänglighet som återfinns i Rikspolisstyrelsens nationella verksam-
hetsplan och policydokument angående sociala medier, samsyn och service, som ligger 
i linje med polisens effektiviserings- och kvalitetsarbete. I dessa dokument framgår att 
polisen ska öka sin förmåga att ge service och vara tillgänglig genom besök, informa-
tion, e-tjänster, web-tjänster och telefon. Arbetet innebär också att öka nöjdheten hos 
servicemottagarna. Det nationella målet är att 85 procent av den andel som tar del av 
polisens service ska vara nöjda eller mycket nöjda. Detta arbete är inte möjligt utan en 
samsyn om vad polisen arbetar med, vilka mål som eftersträvas och hur dessa ska nås 
och utvärderas (se exempelvis Rikspolisstyrelsen, �0�3a; �0�3b; �0��; �0��a; �0��b; 
�0�0a; �0�0b).

Det var också i enhetlighet med dessa verksamhets- och policydokument jag mo-
tiverade arbetet med cirkeln för att, i största möjliga mån, stärka chanserna för ett 
fortsatt arbete med frågan om ökad tillgänglighet till polisen. Forskningscirkelns 
frågeställningar och vidare arbete med dessa frågor måste vinna legitimitet hos poli-
sens ledning, och inte minst måste de godkännas av länspolismästaren. Cirkelns del-
tagare informerade mig om att ett fortsatt arbete med tillgänglighetsfrågor måste be-
jakas av länspolismästaren, om detta inte görs kommer heller ingen grupp att tillsättas 
i frågan, vilket inte hade varit möjligt utan någon form av handlings- eller arbetsplan 
med tydliga mål och riktlinjer som förklarar hur arbetet mot en ökad tillgänglighet till 
polisen ska bedrivas. Som jag skrev ovan har ledningen sanktionerat ett fortsatt arbete 
och därmed är det möjligt att dra slutsatsen att ledningen såg eller förstod frågornas 
vikt och aktualitet.

De frågor som ställdes till medarbetarna besvarades med hänsyn till förordningar, 
tidigare fattade beslut, tidsbundna och fysiska faktorer samt hur man i praktiken kan 
gå tillväga för att öka tillgängligheten till polisen utan att egentligen beröra frågan om  
attityder till olika besökare. Svar som inkluderar problemen med att tillgänglighet 
beror på besökarens fysiska eller psykiska beskaffenhet eller på organisationens ut-
formning eller mentalitet samt hur viktig frågan är för anställda och ledning lyser 
med sin frånvaro.  Samma frånvaro gäller också Rikspolisstyrelsens handlingsplaner 
och policydokument. Det finns ingen problematisering av hur-frågan utan enbart en 
beskrivning av ska-frågan, som exempelvis att ”[m]ångfald ska vara en integrerad och 
självklar del av Polisens verksamhet” och därmed ska myndigheten ”bidra till en mer 
representativ, effektiv och attraktiv organisation”. Vidare i samma stycke står det att 
samtliga medarbetare ska ”respektera varandra oavsett etnisk tillhörighet, funktions-
hinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning och ålder” (Rikspolisstyrelsen, �0�0, s. 3). Normativa frågor 
diskuterades dock i cirkeln men fick, som synes, ingen direkt genomslagskraft för dess 
resultat.

Det är därför tydligt att formuleringsarenan har företräde framför realiseringsarenan. 
Konsekvensen av detta företräde gör att det i praktiken blir svårare att implementera 
frågor kring medborgerliga rättigheter och tillgänglighet eftersom realiseringen av de 
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formulerade utlåtandena om tillgänglighet i planer och policydokument lättast tas ned 
till verksamhetsnivån i form av handlings- eller arbetsplaner. I nästa del kommer jag 
att föra ett avslutande resonemang över de erfarenheter som jag fått genom att leda 
forskningscirkelns arbete i relation till cirkelns arbetssätt och resultat.

Avslutande reflektion

Min redogörelse och diskussion handlade inte primärt om resultaten utan av metoden 
som ledde fram till resultaten, som får ses springa ur ett tekniskt kunskapsintresse där 
fokus kom att ligga mer på hur man gör och på metoder för att nå ett tydligt resultat, än 
på ett mer emancipatoriskt arbetssätt med aktivt kunskapssökande med anknytning 
till beprövad erfarenhet och vetenskaplig reflektion för att nå förändring på verksam-
hetsnivå. Detta betyder inte att cirkelns arbete var mållöst eller resultatlöst. I en jäm-
förelse av Lahdenperäs diskussion om validitet i denna antologis inledande kapitel är 
det tydligt att den demokratiska och dialogiska validiteten, så här i efterhand, upplevs 
som låg. Eftersom forskningscirkelns arbete levde upp till den målsättning som sattes 
av forskningscirkelns deltagare – utformandet av en handlingsplan som också tagits 
i bruk för arbetet med ökad tillgänglighet till polisen – bedömer jag emellertid att 
såväl resultatets validitet som processens validitet som tämligen högt. Deltagarna ut-
vecklades under denna process och deras intresse i frågan ökade under arbetes gång. 
Därför vill jag påstå att – utifrån den forskning som jag relaterade till frågor om till-
gänglighet och mänskliga rättigheter, det sätt vi arbetade på och det resultat vi levde 
upp till – det skedde ett reellt lärande under detta arbete.

I kapitelrubriken ställer jag frågan om allt är polisens fel, och avser inte speciella indi-
vider som arbetar inom polisen. Frågan syftar snarare till den struktur som känneteck-
nar polisens organisation och har inget att göra med forskningscirkelns deltagare. Att 
den demokratiska validiteten är låg, att de mänskliga rättigheter inte fick tillräckligt 
mycket uppmärksamhet i relation till arbetsplanens fortskridande arbete, att arbetet 
som ledde cirkeln framåt var tämligen ensidigt, att rådande föreställningar var svåra 
att utmana och att det som räknas som giltig kunskap utgörs av det som kan konkre-
tiseras i reella dokument, snarare än i förkroppsligandet av ett demokratisk ideal, är 
ingens fel. Det handlar alltså inte om att finna någon syndabock utan snarare om att 
allt förändrings- eller utvecklingsarbete (och kanske framför allt det som bedrivs på 
demokratisk grund) är behäftat med en motsägelsefullhet: Samtidigt som föränd-
ringsarbete handlar om delaktighet där deltagarnas kunskaper och erfarenheter tas 
tillvara, binds dess medlemmar till marken av tidigare strukturer och den kollektiva 
föreställningens kraft (jfr Touraine �00�, s. 37�-377).

Ser man på ledarskap och förändringsarbete som en cirkulär process finns det vissa 
lärdomar som jag kan ta med mig till nästa cirkel. Även om jag i detta kapitel beskrivit 
forskningscirkelns arbets- och kunskapsinhämtande process utifrån en essentialistisk 
terminologi, har själva utgångspunkten för arbetet inte varit essentialistiskt då jag ald-
rig hävdat att det ska varar på ett visst sätt och att det måste vara så. Under cirkelns 
arbete, och med hjälp av denna egenreflektion, har jag fått ett mer analytiskt pers-
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pektiv på forskningscirkelns metod eller arbetssätt, i bemärkelsen att det är möjligt 
att se saker och ting är på olika sätt, exempelvis att en forskningscirkels arbete mot 
ett gemensamt mål kan föras på olika sätt. Därför är det viktigt att vara beredd att 
förändra arbetet över tid så att processen inte stannar upp. Därav ligger det, av nöd-
vändighet, på cirkelns ledare att ha ett öppet och självreflekterande förhållningssätt 
från början och vara redo för förändring. Denna lärdom leder till en annan, nämligen 
att forskningscirkelns emancipierande och demokratiska metod för förändring inte 
fungerar i alla sammanhang eller i samtliga verksamheter. Det är inte helt nödvändigt 
att det behövs denna form av deltagande förändringsarbete. Om ett sådant arbete 
ska fungera måste deltagarna emellertid ges utrymme för att vara med och känna sig 
delaktiga i förändringsarbetet och det ligger på ledningen att möjliggöra deltagande 
och delaktighet. Det måste finnas tid för deltagande och det måste finnas en känsla av 
rörelsefrihet i relation till redan existerande strukturer om deltagande verksamhets-
förändring ska kunna realiseras i praktiken.

Vad gäller förutsättningarna för deltagarnas aktivitet i en miljö som måste förstås som 
tämligen hierarkisk lämnas inte speciellt mycket utrymme för spontanitet och kreativi- 
tet. Det försvårade att i cirkelarbetet ta tillvara deras tysta kunskap för att kunna 
utmana rådande strukturer eller traditioner. Den tysta kunskapen, blev som bäst 
nämnd, men aldrig uttalad. Därmed blev det svårt att översätta deltagarnas erfarenhet 
till praxis då en progressiv kunskapssyn – där delaktighet och erfarenhet ligger i för-
grunden – och ett emancipatoriskt kunskapsintresse fick ge vika, för en mer styrande 
kunskapssyn och tekniskt kunskapsintresse. Detta innebar att dialogen och ömsesi-
digheten – att den ena eller andra parten överför sina kunskaper på den andra – aldrig 
fick ett reellt flöde, vilket i sin tur innebär att det blir svårt att utöva inflytande inom 
sin egen verksamhet (förutsatt att detta inflytande inte ligger i tjänstens beskaffen-
het eller inskrivet i något av verksamhetens policydokument). Därför kom realise- 
ringsmålen att formuleras på ett sätt som gjorde dem liktydiga med de mål som teck-
nas på formuleringsarenan och avspeglar sig i polisens nationella policydokument.

En verksamhet som är alltför knuten till en given ordning och ett givet kunskapsbehov 
riskerar dock att inte enbart ge alltför lite utrymme för förändring, utan den bevarar 
också sin tro på den tidigare traditionens strukturer (jfr Touraine �00�, s. 37�-377). 
Detta innebär att en verksamhet, och dess arbete för förändring, riskerar att begrän-
sas till det som tidigare har sagts eller det som är möjligt att uttala sig om inom en 
viss traditions ramar. Diskursen bygger på en form av essentialistisk konformitet – i 
meningen så här har vi alltid gjort, tänkt och tyckt – där vissa (förment objektiva) 
kunskaper, ett visst sätt att tala, tänka och vara prioriteras framför andra och den 
gör att verksamheten vardag riskerar att resultera i en form av kognitiv slutenhet (jfr 
Månsson �0�0).

Den utveckling som sker genom en organisations förändringsarbete, i detta fall ge-
nom en forskningscirkel, är ingen enkelspårig process eller en fråga om uthållighet 
där medarbetarnas erfarenheter ska ersättas av en ny struktur. Det förändringsarbete 
som sker genom en forskningscirkel styrs varken till fullo eller är helt slumpmässigt. 
Koordinerade och icke koordinerade åtgärder möter varandra och knyts ihop i olika 
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delar av den totala miljön för att lösgöra sig igen från alla tidigare bundna knutar och 
är därför svåra att kontrollera. Spontaniteten utesluts inte utan kräver en organiserad 
och målmedveten handling, men en sådan handling är inte avsedd att dämpa utan 
stärka spontaniteten hos initiativet (jfr Bauman, �995, s. �33-�40).

En verksamhet kan alltså varken vara totalt styrd heller vara en plats för gränslös frihet. 
Medarbetare behöver frihet för att vara med att förändra och utveckla sin verksamhet, 
men för att få detta krävs inordning. Verksamhetens inre liv är således en fråga om en 
motsats – frihet och beroende. I detta avseende kan en verksamhets förändrings- och 
utvecklingsarbete fortfarande göra skillnad, så länge den nya strukturen inte framförs 
som ett alternativ till den gamla strukturen (eller vice versa) i någon form av fruktlös 
antingen/eller-diskussion. Förändringsarbetet kanske mår bättre av en både/och-dis-
kussion, där de gamla och nya strukturerna förstås som delar av den ordning i vilken 
medarbetare verkar. Hur polisen förändrings- och utvecklingsarbete med frågan om 
tillgänglighet fortskrider är ännu inte möjlig att uttala sig om, mer än att arbetet pre-
cis har börjat. För det fortsatta arbetet finns deltagarnas nya (skrivna och oskrivna) 
kunskaper och erfarenheter, minnesanteckningar och den arbetsplan som utformats 
under arbetets gång. Därför bedömer jag att chanserna för ett ihållande förändrings- 
och utvecklingsarbete med ökad tillgänglighet till polisen att vara goda.

Frågan om tillgänglighet har emellertid två sidor, som inte kan vara utan varandra. 
Å ena sidan ska allmänheten, enligt Förvaltningslagen (�986:��3), ha tillgänglighet 
till polisen, å andra sidan ska besökare också bli bemötta på ett etiskt korrekt sätt 
(Polisens etiska ed �00�; Westin & Nilsson �009). Att allmänheten får tillgänglighet 
till polisen kan ses som en rent teknisk fråga, med öppna dörrar, tydliga skyltar, en 
begriplig hemsida (www.polisen.se), tydliga telefonnummer, tillgång till tolkar, syn-
liga poliser på torg och gator och så vidare. Tillgängligheten som sådan behöver inte 
nödvändigtvis sammanföras med ett gott bemötande. Eftersom ingen ska nekas till-
gänglighet till polisen äger alla så att säga rätten till tillgänglighet, och då är frågan 
om tillgänglighet också en fråga om mänskliga rättigheter, och är möjlig att koppla till 
Diskrimineringslagen (�008:567). Enligt Förvaltningslagen och Diskrimineringslagen 
får alltså ingen ska nekas tillgänglighet till polisen. Polisen får i sitt bemötande inte 
heller utsätta personer för kränkande eller diskriminerande behandling, vilket gör att 
ett korrekt bemötande är nödvändigt för myndigheten i fråga.

Som jag nämnde ovan fick frågan om mänskliga rättigheter stryka på foten något 
framför färdigställandet av en arbetsplan och diskussioner kring hur denna bäst kunde 
utformas, vad den skulle innehålla, samt rutiner för hur arbetet med tillgänglighet 
kan utvärderas och följas upp. Frågan om det fortsatta arbetet med tillgänglighet ak-
tualiseras ytterligare genom tanken om en ny polisiär organisation som utredningen 
En sammanhållen svensk polismyndighet (SOU �0��:�3) ger uttryck för och som ska 
vara en realitet �0�5. Vad denna nya organisation får för konsekvenser för allmänhe-
tens tillgänglighet till polisen och hur man ska arbeta för att öka tillgängligheten och 
leva upp till målen om att minst 85 procent av servicemottagarna ska vara nöjda eller 
mycket nöjda återstår att se. 
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Kap 7

Utveckling i förskolan genom deltagande
i forskningscirklar

Anette Sandberg

Inledning

I detta kapitel problematiseras och diskuteras verksamhetsutveckling och organisa-
tionslärande i förhållande till forskningscirklar med förskollärare. Hur kan verksam-
hetsutveckling ske i förskolans praktik utifrån deltagande i forskningscirklar? Erfar-
enheter från forskningscirklar och spridningseffekter illusteras. I kapitlet fördjupas 
hur arbetet med forskningscirklar kan utformas.

En forskningscirkel med förskollärare följer naturligtvis samma utgångspunkter och 
syften som många andra forskningscirklar (Mattson, �004; Persson, �009; Lahdenperä, 
�0��), men de förutsättningar och villkor som gäller i förskolan bör också beaktas, 
vilket innebär att det behöver föras en problematiserande diskussion om forsknings-
cirkelns möjligheter för verksamhetsutveckling i förskolans praktik. I kapitlet används 
barns mänskliga rättigheter som ett exempel på innehåll i verksamheten. Kopplingen 
mellan vad som kan sägas vara verksamhets¬utveckling och praktisk förändring av det 
pedagogiska arbetet har diskuterats i termer av ”Action Research” (Fullan, �99�). En 
variant av aktionsforskning har använts i denna studie (Rönnerman, Salo & Moxnes-
Furu �008; Rönnerman, & Salo, �0��).  Författarna definierar “action research” utifrån 
ett nordiskt perspektiv såsom:

A reciprocal challenging of professional knowledge and experiences, rooted in the 
everyday practices within schools, in collaborative arenas populated by researchers 
and practitioners, and in the interchange of knowledge of different kinds (Rönner-
man, Salo & Moxnes-Furu �008, s. �77; Rönnerman, & Salo, �0��, s. 3).

Vilket innebär att pedagogisk aktionsforskning handlar om olika metoder och att kun-
skap genereras genom att forskaren gör forskning med praktikerna istället för om 
praktikerna. I en forskningscirkel involveras praktiker i forskningen. Anward (�005) 
tar upp att forskning kan vara praxisnära i tre avseenden. Den studerar konkret praxis, 
naturligt förekommande samhälleliga verksamheter och den orienterar sig mot verkli-
ga problem, det vill säga problem som är problem för deltagarna i den verksamhet man 
studerar. Forskningen söker även utveckla redskap som deltagarna i den verksamhet 
man studerar kan använda för att bättre förstå sin egen praxis. Liberg (�005) menar 
att praxisnära forskning omfattar forskning av de synbarligen enkla och självklara 
praktiker som vi dagligen deltar i. Denna ansats ligger väl i linje med att sådant synsätt 



��0

på forskning som jag kommer att presenteras i detta kapitel. Det innebär också att 
förskollärare är involverade så att de redan inledningsvis formulerar den fråga som 
ska undersökas.

Forskningscirklarna som presenteras här är en fortsättning utifrån projektet ”Jäm-
Bredd”, där forskningscirklar användes för verksamhetsutveckling kring genus- och 
mångfaldsfrågor (Lahdenperä, �0��; Sandberg & Sandström, �0��; Sier et al, �0��: 
Sandström et al, �0�3).

Argyris (�999) beskriver två typer av lärande; single-loop learning och double-loop 
learning som båda behövs i organsationer. Single–loop learning innebär att man iden-
tifierar problemet och försöker lösa det.  Här utgår man från kunskap som finns i or-
ganisationen sedan tidigare. När det gäller double-loop learning handlar det också om 
att lösa problem, men karakteriseras av utmaningar från omvärlden, det vill säga från 
individer som inte finns i organisationen, vilket kan innebära att problemlösningsstra-
tegierna ökar. Utifrån Argyris (�999) tankar avseende det organisatoriska lärandet 
kan forskningscirklar vara ett redskap för att stödja både single- som double-loop 
learning inom en organsation. Det beror visserligen på hur forskningscirkeln är upp-
lagd och vilket syfte forskningscirkeln har. 

Forskningscirklar om barns mänskliga rättigheter 
i förskolans praktik

I detta avsnitt presenteras erfarenheter från två forskningscirklar med förskollärare 
inom projektet MR- rätt ut. Förskollärares uppdrag utgår från förskolans läroplan, 
Lpfö98 (Skolverket, �0�0) och är barncentrerat, där bland annat barns intressen och 
idéer ska vara utgångspunkten för förskolläraren och den pedagogiska verksamheten. 
Det är utifrån detta som forskningscirklar som metod blir intressant att diskutera och 
problematisera, dels utifrån att utveckla arbetssätt som främjar förskolebarnen och 
den pedagogiska verksamheten dels från att öka förskollärarens professionalitet.

Forskningscirkel som metod vid implementering om barns mänskliga rättigheter
Tjugo (�0) forskningscirkelträffar genomfördes under elva månader. �4 förskollärare 
deltog i två skilda forskningscirklar. Cirkeldeltagarnas ålder varierade från �8 år till 
59 år. De hade tagit sin förskollärarexamen mellan åren �97� och �007, vilket innebar 
en relativt lång yrkeserfarenhet, endast tre av förskollärarna hade mindre än �0 år i 
yrket. Förskollärare och deras arbetslag på förskolan har arbetat med förskolebarnets 
mänskliga rättigheter. Det har varit utifrån olika områden såsom genus, kränkande 
behandling, bemötande, konflikter, inkludering, integritet, delaktighet, barns egen do-
kumentation och mångfald. 

Holmstrand och Härnsten (�003), Rönnerman, Salo och Moxnes-Furu (�008), Pers-
son (�009) samt Rönnerman och Salo (�0��) fäster uppmärksamheten på betydelsen 
av det demokratiska perspektivet i en forskningscirkel. Hur kan man använda for-
skningscirkeln som metod med en demokratisk ansats? Ett exempel på detta synlig-
görs genom vår forskningscirkel där ambitionen var att ha en demokratisk ansats. Det 
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var sju deltagare och en forskningscirkelledare i varje forskningscirkelgrupp. Genom 
att ha ett mindre antal deltagare i varje fokusgrupp, fanns möjlighet att maximera 
diskussionen, så att alla hade möjlighet att uttrycka sin åsikt, vilket gav möjlighet till 
variation i uttalanden och åsikter. Det någon deltagare uttryckte kunde följas upp av 
en annan deltagare, och de inspirerade och stimulerade varandras tankar och reflek-
terade tillsammans. Ingen dominerande och fick mer tid till diskussioner. För att alla 
skulle få möjlighet att delge sina åsikter så ansvarade jag som forskningscirkelledare 
för talutrymmet och fördelade talutrymmet under diskussionerna.

Relationen i en forskningscirkel bör vara horisontell. Det som kan uppstå är att 
någon deltagare tar en dominant roll och/eller känslan av att forskningscirkelledaren 
har eller tar en maktposition. Makt handlar bland annat om tolkningsföreträde, att 
bildligt och bokstavligt bestämma agendan. Detta försöktes undvika genom att jag 
som forskningsledare tog rollen som en mer aktiv lyssnare och ställde frågor inled-
ningsvis till varje område som behandlades i forskningscirkeln avseende mänskliga 
rättigheter eller när något behövde förklaras. Denna demokratiska ansats bidrog till 
resultatet från de två forskningscirklarna.

I en forskningscirkel är det betydelsefullt vem som formulerar frågeställningarna, vil-
ka frågor som ställs och hur dessa uttrycks. För att kunna göra formuleringen på ett 
verkningsfullt sätt behövs mer eller mindre ingående kännedom om det sammanhang 
som formuleringsprocessen sker inom ramen för. Med andra ord det behövs kulturell 
kompetens som gör formuleringen förståelig och relevant. Konkret innebär detta att 
de som arbetar i förskolans praktik och har en specifik professionell kompetens, for-
mulerar kunskapsfrågor på ett annat sätt om vad som sker i denna praktik, jämfört 
med någon som inte har samma relation till förskolans arbetssätt eller vardag. På  
grund av detta kan det vara rimligt att anta att forskaren och förskolläraren formu-
lerar olika frågor för att öka kunskapen om samma fenomen. I detta sammanhang blir 
det intressant att fundera över vilken skillnad det finns mellan forskares sätt att ställa 
frågor till sitt problemområde beroende på om de själva har sin utbildnings- och/eller 
yrkesbakgrund inom det aktuella området. Till exempel om forskaren själv har för-
skollärarutbildning eller egen erfarenhet av arbete inom förskolan.  Forskningscirk-
lar hanteras på olika sätt, men enligt Holmstrand och Härnsten (�003) kännetecknas 
forskningscirklar av deltagarnas kunskaper och erfarenheter, forskarnas kunskap om 
det identifierade problemet, forskarnas kompetens som forskare, och andra forskares 
kunskap som kan kasta ljus på problemet.

Forskningscirkelträffar
Vilka metoder har vi använt vid våra forskningscirkelträffar? De har präglats av dis-
kussioner och erfarenhetsutbyten från litteratur och uppgifter, samt av hur arbetet 
med mänskliga rättigheter implementerades i respektive förskola. Mellan forsknings-
cirkelträffarna prövades nya idéer på den egna förskolan, som sedan delgavs och dis-
kuterades vid nästkommande forskningscirkelträff.

Vid forskningscirkelträffarna fick deltagarna förslag på olika arbetssätt som kunde 
bidra till förändring, både från de andra förskollärarna i gruppen och från mig. För-
skollärarna tog del av nyare forskning samt vi diskuterade olika teman som utgick från 
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deras egna frågeställningar och som inne¬fattade deras erfarenheter från vardagen 
vilket gav både bredd, djup och förnyad kunskap. Det är i linje med, det som Anward 
(�005) poängterar ingår i den praxisnära ansatsen, konkret praxis och orientering mot 
verkliga problem. Deltagarna hade själva valt och bestämt område samt formulerat 
frågeställning. Det som endast styrde deltagarna var att de skulle utgå från projektets 
område, det vill säga mänskliga rättigheter.

Till varje tillfälle hade deltagarna:

• Läst kapitel från de två böckerna som vi har haft som obligatorisk litteratur  
 det vill säga Förskolebarnets mänskliga rättigheter av Lars H Gustafsson  
 samt Kritiska händelser för lärande av Anette Sandberg och Margareta  
 Sandström.  

• Tagit med två kritiska händelser, det vill säga en lärandesituation avseende  
 mänskliga rättigheter där de varit framgångsrika i sin verksamhet respektive  
 mindre framgångsrika. Dessa har de förberett skriftligen.

• Tagit med arbetslagsdiskussioner som de haft med sina kollegor avseende hur  
 de går vidare med sitt arbete med mänskliga rättigheter, vilka nya utmaningar 
 de erbjuder barnen genom detta, vilka möjligheter skapas, varför de gör detta, 
 vilket vardagstänkande de måsta förändra samt vilka underliggande föreställ- 
 ningar och perspektiv grundas deras idéer på. Dessa arbetslagsdiskussioner  
 hade de även förberett skriftligen innan träffen.

Till några tillfällen fick deltagarna uppgifter att intervjua och dokumentera vad barnen 
och kollegorna anser vad skyldigheter respektive rättigheter innebär. Deltagarna har 
också till ett tillfälle observerat förskolemiljön avseende barnens rättigheter. Där de 
skulle beskriva möjliga ändringar eller anpassningar som skulle kunna göra miljöerna 
mer barnbefrämjande. De fick skissa på en förändring för att göra miljön mer barn-
vänlig och också intervjua barnen vad de tycker om respektive inte tycker om i för-
skolan samt vad de skulle vilja att miljön erbjöd dem.

Uppgifterna hade två syften, för det första att underlätta och stimulera diskussionen. 
De gav kännedom och förståelse för de uppfattningar, attityder och åsikter som del-
tagarna hade och de kunde utmanas i sina tankar samt också utmana varandras åsik-
ter. För det andra gav det mig som forskningscirkelledare en möjlighet att undersöka 
och klargöra en rad åsikter. 

Det blev uppenbart att uppgifterna engagerade deltagarna. Oftast var det tillräckligt 
för mig att ställa en övergripande fråga om varje område för att tända en engageran-
de diskussion. Mestadels avslutades forskningscirkelträffarna med att deltagarna ut-
tryckte sin uppskattning över att kunna träffas och diskutera dessa frågor, något som 
de annars inte skulle kunna ha gjort. Forskning visar att det inte finns tid för förskol-
lärare att reflektera över sin yrkesprofession vilket innebär svårigheter att förändra 
verksamheten och öka medvetenheten och därmed möjlighet till ökad kvalitet i för-
skolan.
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Sammanfattningsvis fick förskollärarna:

• undersöka sin vardag efter upplevda behov
• tillgång till handledning i arbetet utifrån diskussionen med deltagare i 
 forskningscirkeln
• skräddarsydd teorikoppling till det område som de undersökte
• utmana det förgivettagna tänkandet och reflektera över den egna 
 verksamheten
• träffa förskollärare i forskningscirkeln från andra förskolor och andra 
 kommuner
• strukturer för hur de själva kan undersöka sitt arbete
• en ökad kompetens i vardagsarbetet

Vad krävdes av deltagarna?

• att arbetslaget enades om ett område för förändring
• deltagande i forskningscirkelträffarna
• att de prövade olika arbetssätt för förändring i den egna verksamheten
• att de dokumenterade arbetet

Erfarenheter från forskningscirklar om barns mänskliga rättigheter 
Utvärderingarna av forskningscirklarna om barns mänskliga rättigheter visade att 
framgångsreceptet låg i de förberedande uppgifterna inför varje forskningscirkel. 

Även diskussionerna i forskningscirkeln som utgick från uppgifterna uppskattades, då 
dessa gav nya perspektiv. Deltagarna fick både inspiration och tankeställare, som både 
utvecklade och drev processen vidare. Förskollärarna uttryckte att i forskningscirkeln 
har de fått ta del av forskningsresultat samt fått motivation och träning i att driva en 
egen forskningscirkel. Det har gett både en personlig utveckling samt gett genklang 
i hela arbetsgruppen och bland barnen. En av förskollärarna uttryckte att det ”smit-
tar”.

Förskollärarna arbetade konkret på förskolan mellan forskningscirkelträffarna. Fokus 
var på uppgifterna som var förankrade till praktiken det vill säga i ”verkligheten”. 
Deltagarna arbetade med förhållningssätt och attityder.  Vid träffarna har det varit ett 
utbyte av erfarenheter. Arbete i förskolan med mänskliga rättigheter, de framgångsri-
ka och särskilt de mindre framgångsrika händelserna, fick förskollärarna att reflektera 
över och verbalisera sina erfarenheter. Att få feedback av de andra deltagarna i forsk-
ningscirkeln uppskattades som berikande.  Det byggdes upp en förtrogenhet i grup-
pen, genom att alla vågade diskutera både förtjänster och svårigheter. Detta berodde 
delvis på uppgifterna, men också på sammansättningen av personerna. Öppenheten 
som präglade forskningscirkeln ansågs av deltagarna hade varit svår att få någon an-
nanstans. Litteraturen har de kunnat använda och implementera i verksamheten. Det 
har gett ökad medvetenhet om vad mänskliga rättigheter innebär. Förskollärarna på-
pekade att det har varit ett teamlärande som också ökade deras självkänsla. 
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Forskningscirkeln gav förutsättningar för påverkan i verksamheten genom att ar-
betssättet i forskningscirkeln präglades av erfarenhetsbaserat lärande och diskussion-
er med konkreta exempel från förskolan samt litteratur. Uppgifterna, reflektioner och 
diskussioner med fördjupade funderingar och frågor har lett till ökad medvetenhet och 
utveckling. Det kan med Argyris (�999) begrepp singel-loop learning och double-loop 
learning visa att det organisatoriska lärande har skett genom forskningscirklarna. 

Arbetssätten i de deltagande förskolorna har förändrats. Mer uppmärksamhet ges 
idag till mänskliga rättigheter. Förskollärarna upplevde att det har blivit ett bättre 
klimat på förskolan genom nytt bemötande och andra attityder mellan personal-barn, 
personal-personal och barn-barn. Att dokumenterar mer med barnen har blivit van-
ligare. En ytterligare förändring var att förskollärarna upplevde att de numera pratar 
mer med barnen för att det ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. 
Dessutom har reflektion fått en mer framträdande roll genom att de reflekterar själva 
och tillsammans med kollegor kring ”har jag kränkt någon nu”? Förskollärarna upp-
gav att de numera tänker mer på ”VARFÖR”. En förändring är också att mänskliga 
rättigheter kommer att vara en punkt på dagordningen vid varje arbetsplatsträff.

En av förskollärarna, som under den mesta tiden som forskningscirkeln pågått har 
haft mycket besvärligt på sin avdelning, beskrev vid sista tillfället att det skett en stor 
förändring till det bättre i barngruppen och arbetslaget. Personalen har kommit när-
mare varandra vad gäller diskriminering och likabehandling. Diskussionerna i forsk-
ningscirkeln hade hjälpt henne vidare i arbetet.

Förskollärarna betonade att kunskapsutveckling hade skett genom att: 

�)  de har blivit mer insatta i mänskliga rättigheter, 

�)  de har lärt sig en ny teknik för hur man dokumenterar genom att använda
 kritiska händelser. Genom de erfarenhetsbaserade händelserna har de fått 
 ny kunskap och förståelse för olika händelser. 

3.)  de har lärt sig att gå djupare i sina tankar och att reflektera.

4.)  litteraturen och teorin har varit på praktikernivå och de har därmed fått 
 insikter i hur de angriper olika händelser och problem. 

Deltagarna betonade också att en framgångsfaktor var att de fått möjlighet att arbeta 
med forskningscirkel under ett år. Dessutom att det var fördelaktigt att det var en 
månad mellan träffarna för att kunna genomföra uppgifterna i förskolan. Förskol-
lärarna poängterade att uppgifterna var aktuella och glömdes inte bort, samtidigt 
sattes det en press på deltagarna att genomföra uppgifterna.

En ytterligare framgångsfaktor har varit att diskussionerna i forskningscirklarna har 
spridits mellan de tre deltagande kommunerna. En effekt av forskningscirklarna är att 
deltagarna kommer att bilda ett nätverk mellan kommunerna. 
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Spridningseffekter – organisationslärande

Hur kan information från en forskningscirkel spridas från forskningscirkeldeltagarna? 
Inom förskoleområdet finns det olika nivåer för hur detta kan genomföras. Den första 
nivån är den egna avdelningen det vill säga att sprida och diskutera med kollegor på 
den egna avdelningen. Den andra nivån är den egna förskolan, att informera och in-
spirera all personal på förskolan. Den tredje nivån innebär information och inspira-
tion till all personal på förskolor inom området. Slutligen den fjärde nivån är all för-
skolepersonal inom alla förskolor inom kommunen. 

Figur 1: Förskollärares spridningsområden från forskningscirklar.

I forskningscirkeln med förskollärarna fanns en viss frustration hos vissa förskollärare 
”hur ska jag kunna sprida detta till andra?” medan andra förskollärare upplevde det 
lättare genom att det redan fanns en struktur inom kommunen med reflektionsgrup-
per. Den egna avdelningen var lättast att förankra arbetet i. Den andra nivå det vill 
säga, all personal i den egna förskolan, gavs till exempel information genom avdel-
ningsmöten. Detta lyckades de flesta deltagarna med.  Den tredje nivån, alla förskolor 
i området och fjärde nivån, alla förskolor i kommun, upplevdes svårare och oöverkom-
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ligt av många deltagare. Några förskollärare från forskningscirklarna inspirerade i en 
kommun att all personal inom området fick läs Gustafsson bok om Förskolebarnets 
mänskliga rättigheter som sedan vidareutvecklats till att all förskolepersonal i hela 
kommunen också kommer att läsa boken. I en annan kommun har uppgifterna från 
forskningscirkeln använts i reflektionsgrupper och deras kvalitetscirkel och därmed 
har det systematiska kvalitetsarbetet befrämjats.

Det finns olika åsikter avseende om deltagande i kompetensutveckling och om forsk-
ningscirklar ska utgå från förskollärare som arbetar på samma avdelning eller på 
samma förskola. En uppfattning är att på så vis kan det kännas lättare att få genom-
slagskraft med förändringar, att deltagarna kan hjälpa varandra att sprida och inspi-
rera arbetet, ett teamlärande. Detta upplevs ibland som en trygghet och som också 
uttrycktes från några förskollärare i forskningscirklarna. Förskollärarna framhöll att 
det var en förmån för de som varit två från samma förskola. Den andra uppfattningen 
är att det kan vara bättre om deltagarna är helt okända för varandra, på grund av att 
då finns inga förutfattade meningar om personerna i fråga. Detta ställer dock större 
krav på den enskilde deltagaren.

Exempel på verksamhetsutveckling som ”smittar”
I en av de deltagande kommunerna arbetar de med reflektionsgrupper. Syftet med 
reflektionsgrupperna är att förskolepersonalen delar med sig av sina erfarenheter och 
sina reflektioner. I reflektionsgruppen ingår fyra förskolor från ett förskoleområde. De 
kombinerar forskningscirkelns innehåll i reflektionsgruppen, som blir en gemensam 
bas för personalens diskussioner, det vill säga observationer av kritiska händelser, 
diskussionssammanfattningar från forskningscirkeln samt de läser samma litteratur. 

Figur 2: Exempel på spridning från forskningscirkel till barn och kollegor för att stärka 
kvalitén i förskolan avseende barns mänskliga rättigheter
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Detta innebär att i reflektionsgruppen diskuteras förhållningssätt och förändrings- 
arbete samt deltagarna ger varandra praktiska råd. Vilket medför att de kan dra nytta 
av egna resurser för att utveckla verksamheten.

Såsom visas i bilden ovan är arbetsgången den att det som diskuteras i forsknings-
cirkeln, diskuteras sedan med arbetslaget på förskoleavdelningen. Dessa diskussioner 
tas sedan med till reflektionsgruppen. Diskussionerna från reflektionsgruppen dis-
kuteras därefter med arbetslaget och dessa i sin tur tas med till nästa forskningscirkel-
träff. Detta har generat engagemang som därmed syns i barngruppen.

Avslutande reflektion

Hur kan man bedöma värdet av en forskningscirkel? I Storfors i kapitel två problema-
tiserar och diskuterar begreppen forskningscirkel, studiecirkel eller handledning. Är 
det en forskningscirkel, studiecirkel eller är det handledning som det arbetats med un-
der nästan ett år tillsammans med förskollärarna? Lahdenperä och Storfors beskriver 
i var sitt kapitel i denna antologi validitet i relation till aktionsforskning med forsk-
ningscirklar. Storfors poängterar att alla exempel på validitet såsom utfall-, process-, 
demokratisk-, katalytisk- samt dialogisk validitet bör ingå för att en forskningscirkel 
inte ska förstås som en studiecirkel eller handledning. I forskningscirklarna med för-
skollärarna har utfallsvaliditet varit en strävan, som utifrån utvärderingarna kan ses ha 
fått ett bra utfall. Att ett förskolenätverk mellan tre kommuner har utvecklats till följd 
av deltagandet i forskningscirklarna kan också tolkas som ett bra utfall.

Processvaliditet handlar om bevis och alla steg i forskningsprocessen. Demokratisk 
validitet, vilket är ett utryck för delaktighet. I forskningscirklarna har intentionerna 
och utgångspunkten varit delaktighet, att deltagarna vill dela med sig av sina erfar-
enheter och kunskaper men också lyssna på andra. Förskollärarna har visat stort en-
gagemang både skriftligt och muntligt och varit delaktiga både innan, under och efter 
forskningscirkelträffarna samt i förskolans praktik. Katalytisk validitet; vilket betyder 
förändring av förskollärarnas kunskaper och förändring av praxis. Detta har visat sig 
vid forskningscirkelträffarna genom (i) förskollärarnas berättelser om vad som skett i 
förskolan mellan våra träffar, (ii) i deras skriftliga beskrivningar av arbetslagsdiskus-
sionerna från förskolan samt (iii) skriftliga beskrivningar av kritiska händelser samt 
(iiii) uttrycks också av förskollärarna själva i utvärderingarna. Dialogisk validitet, vilket 
i detta fall innehåller forskningscirkelledarens det vill säga min kritiska dialog med 
andra forskare. Alla författare till denna bok har träffats, diskuterat och gett varandra 
synpunkter. Vilket utifrån detta borde kunna uttryckas som att forskningscirklarna 
med förskollärarna har utgjorts av ett aktionsforskningsprojekt.

Hur kan verksamhetsutveckling ske i förskolans praktik 
utifrån deltagande i forskningscirklar?  
Forskningscirklar är både en dynamisk och social process men sätter också fokus på 
lärandeobjektet. Det betyder att innehåll måste brytas ned och formuleras till mål, 
i detta fall barns mänskliga rättigheter i förskolan. När förskollärare tränas och ut-
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vecklas i detta, det vill säga att utkristallisera och försöka tolka på vilket sätt barn kan 
förstå innehållet, är det en betydelsefull del i utvecklingen av professionen. Genom att 
förskolläraren utvecklar sin förmåga att förstå barns tankar gynnar det också andra 
sammanhang i den pedagogiska verksamheten, vilket kanske inte är det första man 
tänker sig att forskningscirklar kan generera.

Vad finns det för värde att delta i en forskningscirkel?
Rönnerman och Salo (�0��) beskriver tre dimensioner avseende Bildung aktionsforsk- 
ning och professionell utveckling. Den politiska dimensionen handlar om att agera 
som en aktiv medborgare där utbildning ger möjlighet att upprätthålla demokrati 
och uppnå jämställdhet. Den professionella dimensionen avser utveckling av en enga-
gerad medarbetare och kollega. Den tredje dimensionen handlar om den personliga 
dimensionen som livslångt växande som människa. Sammanfattningsvis handlar det 
om att växa som människa, medborgare och medarbetare. Detta gav flera förskol-
lärare i forskningscirklarna uttryck för, att delta i forskningscirklar ger således möj-
lighet till både verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Erfarenheterna med 
forskningscirklar med förskollärare visade att deltagande i forskningscirklar kan leda 
till både verksamhetsförändring och verksamhetsförbättring. Genom forskningscirk-
lar kan förskollärare bli förändringsagenter i sin verksamhet vilket leder till verksam-
hetsutveckling- och förbättring.  Förskollärarna planerade och prövade i praktiken, de 
observerade ibland genom att videofilma, genomförde intervjuer av barn och kollegor, 
dokumenterade och reflekterade kring eventuella förbättringar eller avsaknaden av 
densamma.  Forskningscirklarna har möjliggjort diskussion kring frågor som förskol-
lärarna uppfattar som viktiga, de har fått distans på vardagsarbetet och blivit utmanade 
i invanda och etablerade föreställningar kring förskolans verksamhet. En slutsats blir 
därmed att forskningscirkel, i samproduktion mellan högskola och kommun – gäl-
lande förskolor i detta fall –, är en framgångsrik metod för kompetenshöjning och 
verksamhetsutveckling.

Men vad händer efter att en forskningscirkel har avslutats? Det är oftast då det svåra 
arbetet med att implementera men också att fortsätta det som påbörjats under forsk-
ningscirkeln börjar.  Förutsättningar för fortsatt verksamhetsutveckling är kunskap 
och metoder. Förutom detta finns det också kritiska faktorer, som tid för både reflek-
tion, diskussionsträffar, samt genomförande på arbetsplatsen. Även mandat för att 
förändra, förankring och stöd i ledningen, tydlig ansvars fördelning, engagerade kol-
legor, stöd från kollegor samt resurser. Av betydelse är hur organisationen tar till vara 
på lärandet från forskningscirklarna!
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