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Det pedagogiska ledarskapets praktiker 

Katina Thelin och Åsa Liljekvist 

Det arbete som presenteras i den här rapporten har tillkommit i skärningspunkten mellan 

utbildning, utveckling och vetenskaplig kunskapsbildning, och kan ses som ett försök att 

åstadkomma vad Tine S. Prøitz med kollegor (Prøitz et al, 2020) har beskrivit i termer av ett 

”tredje rum” (third space) d v s en plats, eller ett rum, där olika kunskaper och diskurser möts 

och förenas i ett gemensamt praktik- och/eller kunskapsutvecklande projekt. 

I litteraturen karakteriseres “third space” som et sted eller et rom der 

integrasjon av kunnskaper og diskurser fra ulike rom møter og slås sammen, 

for eksempel når folks kunnskap og diskurser fra hjemmet, nærmiljø eller 

nettverk karakterisert som “first space” møter og slås sammen med 

kunnskap og diskurser innenfor en formalisert institusjon som skole eller 

arbeid “second space” (Prøitz et al. 2020, s. 19 med hänvisning till Moje, 

Ciechanowski, Kramer, Ellis, Carrillo, Collazo, 2004 och Lyhed, 2015). 

Arbetet genomfördes i form av en forskningscirkel (Se t ex Andersson, 2007; Holmstrand, 

2008; Lahdenperä, 2014; Lundgren, 2000; Otterup, 2013; Persson, 2009), i vilken fyra 

rektorer och sex verksamhetschefer deltog under ledning av forskare med skolans ledarskap 

som sitt kunskapsfält.  
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Bakgrund och syfte 

Initiativet till projektet som kommit att gå under namnet Det pedagogiska ledarskapets 

praktiker togs av ledningsgruppen för utbildningsverksamheten i Håbo kommun, utifrån vad 

som i en första idéskiss beskrevs som ett behov av att utveckla skolans pedagogiska 

ledarskap. Arbetet inleddes i december 2017 med ett första samtal som handlade om 

projektets förutsättningar och om parternas roller och ansvar i det. 

Utgångspunkten för detta samtal togs i Lennart Svenssons sätt att beskriva en interaktiv 

forskningsprocess (Svensson et al. 2007). Enligt Svensson går deltagarna och forskarna in i 

processen, inte bara med olika kunskaper och erfarenheter utan också med olika frågor och 

syften, för att mötas och sedan lämna den med olika typer av resultat. Utifrån ett 

deltagarperspektiv kan motiven för samverkan handla om behovet av att lösa specifika 

problem eller att hantera specifika utmaningar vilka uppstår inom ramen för en yrkespraktik, 

medan det utifrån ett forskarperspektiv som regel handlar om att bidra till mera generell 

vetenskaplig kunskapsbildning med relevans för ett visst kunskapsområde (Figur 1)1. 

 

1 De begrepp (praktiskt resultat och teoretiskt resultat) som används här för att beskriva olika typer av resultat 

kan diskuteras, men vi har med respekt för den källa som åberopas valt att behålla dem. En annan möjlighet hade 

varit att beskriva den ena typen av resultat i termer av lärande och utveckling, och i den andra typen med hjälp 

av begreppet vetenskaplig kunskapsbildning.   

Deltagare 

Praktiskt resultat 

Forskare 
Teoretiskt resultat 

Figur 1. Relationen mellan forskare och deltagare i en interaktiv forskningsprocess. Fritt efter Svensson et al, 2007. Se 

även Thelin, 2018. 
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Samtalet resulterade i en överenskommelse om att gemensamt ta fram en projektplan 

där syftet med och formerna för samverkan tydliggjordes. Planen färdigställdes och 

presenterades för Forum för samverkans, FoSams, styrelse som formellt beslutade om och 

beviljade medel för arbetet med hjälp av de samverkanscheckar 

(https://forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/samverkanscheckar/) som FoSam 

administrerar. 

Av projektplanen framgick att deltagarna, genom sin medverkan i projektet, skulle ges 

möjlighet att utforska den egna ledningspraktik som grund för utveckling. Forskarna skulle 

tillhandahålla en struktur för, och leda detta arbete, samtidigt som de genom sin medverkan i 

forskningscirkeln skulle få inblick i, och tillgång till praktiken, via deltagarnas dokumentation 

av och samtal om den. Härigenom skulle det krav på ömsesidig nytta, som är utmärkande för 

FoSams satsning på samverkan mellan universitetet och de kommuner som finns i regionen, 

kunna tillgodoses. 

Målsättningen var att projektet skulle främja deltagarnas individuella och gemensamma 

lärande om och utifrån sina respektive praktiker som grund för utveckling, och samtidigt bidra 

till ökad kunskap om skolans pedagogiska ledningspraktiker och villkoren för dessa. Ansvaret 

för dessa båda processer fördelades mellan parterna på det sätt som tidigare beskrivits med 

hjälp av Figur 1 ovan. Detta uppdelade ansvar får betydelse för innehållet i denna rapport, 

som i första hand inriktats mot att översiktligt beskriva och diskutera arbetets uppläggning 

och eventuella betydelse, i termer av lärande och vetenskaplig kunskapsbildning. 



4 

Teori och metod 

Utgångspunkten för arbetet med och i forskningscirkeln, togs i praktikarkitekturteorins sätt att 

definiera en praktik som en socialt etablerad kooperativ aktivitet vilken inbegriper specifika 

sätt att säga, göra och relatera (Kemmis et al., 2014).  Utöver dessa för praktiken 

konstituerande element, uppmärksammas inom ramen för teorin de arrangemang som omger 

och på olika sätt villkorar praktiken (ibid.). Tillsammans bildar de omgivande arrangemangen, 

vilka kan vara av kulturellt/diskursivt, materiellt/ekonomiskt och socialt/politiskt slag, en 

slags praktikens arkitektur som möjliggör, begränsar och håller praktiken på plats (Kemmis et 

al., 2014). Praktikens arkitekturer (de kulturella/diskursiva, materiella/ekonomiska och 

sociala/politiska arrangemangen) existerar i tre dimensioner, den semantiska, den fysiska och 

den sociala, och medieras genom det som sägs och görs, och genom sättet på vilket de som 

deltar i praktiken relaterar till varandra (ibid.). 

Denna konceptualisering av praktiken gör praktpraktikarkitekturteorin till en användbar 

teoretisk och metodologisk (analytisk) resurs (Mahon et al., 2017). Därtill utgör teorin en 

transformativ resurs (ibid.), eftersom förändring i och av en praktik i någon mening förutsätter 

kunskap om praktiken såväl som de villkor som på olika sätt möjliggör och begränsar den. 

Som sådan har den också använts som inom ramen för en rad olika utbildningsvetenskapliga 

projekt, vars syfte varit att öka kunskapen om och bidra till utvecklingen av någon viss 

praktik (För översikt och exempel se Mahon et al., 2017; Rönnerman et al., 2016a; 2016b). 

Inte sällan har dessa projekt tagit formen av deltagarbaserade aktionsforskningsstudier i vilka 

lärare eller skolledare med stöd av eller tillsammans med forskare har utforskat en viss praktik 

med syftet att förstå dess förutsättningar och villkor som grund för utveckling (Se t ex 

Mellergård & Rönnerman, 2016; Tyrén, 2013).  I några fall har uppmärksamheten riktats mot 

forskarens egen forsknings-, undervisnings- eller samverkanspraktik (Se t ex Mahon, 2017; 

Olin, et al., 2016; Rönnerman & Kemmis, 2016; Rönnerman et al., 2016b). Gemensamt för 
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den slags praktikutvecklande självstudier (self-studies) som det är fråga om i dessa fall är att 

de utgår från deltagarnas behov av, och aktiva medskapande roll i arbetet med, att bygga upp 

den kunskap som krävs för att utveckla praktiken (Kemmis, 2010; Salo & Rönnerman, 2013). 

På liknande sätt har den också använts i den forskningscirkel som presenteras i denna rapport. 

Därtill har den utgjort en pedagogisk resurs, med vars hjälp undertecknade har arrangerat d v 

s skapat de strukturer som möjliggjort och begränsat deltagarnas lärande om och utifrån den 

egna praktiken som grund för utveckling, såväl som möjligheterna till vetenskaplig 

kunskapsbildning. 

I det följande beskrivs det arbete som tog form i forskningscirkeln, med särskilt fokus 

på de arrangemang som skapats för att underlätta och stimulera deltagarnas individuella och 

gemensamma lärande om, och utifrån den egna ledningspraktiken som grund för utveckling. 

Redogörelsen följs av ett försök att sammanfatta vad detta arbete har bidragit och/eller 

kommer att kunna bidra till i termer av ett praktiskt respektive teoretiskt resultat. 

Forskningscirkelns arrangemang 

Som tidigare nämns kan det arbete som presenteras i den här rapporten ses som ett försök att 

etablera ett tredje rum d v s ett rum för möten mellan kunskapsformer och praktiker. 

I den semantiska dimensionen av detta rum introducerades de teorier och begrepp som 

sedan skulle komma att utgöra en gemensam verktygslåda i arbetet med att dokumentera och 

reflektera över deltagarnas pedagogiska ledningspraktiker. Det handlade framförallt om 

praktikarkitekturteorin med sitt fokus på olika aspekter av praktiken (sägandet, görandet och 

relaterandet) och på olika typer av arrangemang (kulturella/diskursiva, sociala/politiska och 

materiella/ekonomiska). Det handlade också om de teorier som inspirerat arbetet med att 

utveckla den samtalsmodell (Se Liljekvist, 2020a) och de frågor som användes för att 

underlätta den gemensamma reflektionen över praktiken. Frågorna delades in i två 
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huvudgrupper: klargörande och utforskande. I den senare gruppen, vilken uteslutande bestod 

av öppna frågor, gjordes med inspiration hämtad från Åberg (2014) en skillnad mellan 

perspektivvidgande, fördjupande och utmanande frågor.  

I den fysiska dimensionen fick deltagarna tillgång till en dokumentationsstruktur, ett 

reflektionsprotokoll, som utvecklats och tidigare använts inom ramen för rektorsutbildningen 

(Thelin, 2020a). Tabellen (Tabell 1) nedan visar hur protokollet var uppbyggt.  

Tabell 1. Reflektionsprotokoll. 

ID: Datum: 

Kortfattad beskrivning av situationen: 
[Skriv här] 
 Praktik 

 
 

Arrangemang 
 
 

 

Tänkandet 
(Thinkings)* 
 
Sägandet (Sayings) 
 
Görandet (Doings) 
 
Relaterandet 
(Relatings) 
 
Kännandet 
(Feelings)* 
 

[Skriv här] [Skriv här]  
Kulturella-diskursiva  
  
Ekonomiska-
Materiella  
 
Sociala-Politiska  
 

Reflektera över den pedagogiska ledarskapspraktiken och dess omgivande, möjliggörande och 
begränsande arrangemang 
 
[Skriv här] 
 

 
 
Som framgår av tabellen har ytterligare ett par aspekter, utöver de som uppmärksammas inom 

ramen för praktikarkitekturteorin, lagts till: tänkandet och kännandet. Den förra, tänkandet, 

tillför egentligen ingenting som inte redan ryms i det som inom praktikarkitekturteorin går 

under benämningen säganden (sayings), men det möjliggör en mera nyanserad dokumentation 

genom att deltagarna uppmärksammar och noterar både sina icke-verbaliserade tankar och det 

som verbalt uttrycks i en specifik situation. Det senare, kännandet, är däremot nytt i 
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sammanhanget och tillkom med tanken att dokumentationen skulle komma att bilda underlag 

i en kommande vetenskaplig studie (Thelin, 2020b). En digital version av detta protokoll 

publicerades på en digital samarbetsyta som skapats för att underlätta delningen av olika för 

forskningscirkelarbetet viktiga dokument. För att underlätta de samtal som sedan fördes med 

utgångspunkt i deltagarnas dokumentation av, och individuella reflektion över, praktiken, 

delades deltagarna in i två mindre grupper om fyra respektive sex personer. Till varje grupp 

knöts en av de två forskare som deltog i projektet. Under de totalt tio träffar om vardera två 

timmar som avsattes för forskningscirkelns arbete, ägnades merparten (ca en och en halv 

timme per gång vid åtta tillfällen) åt samtal i dessa grupper.  

I den sociala dimensionen fattades beslut med relevans för gruppernas sammansättning. 

Redan under den första träffen fattades ett första beslut om gruppindelning, baserat på 

principen om så stor variation som möjligt. Tanken var att rektorer och verksamhetschefer, 

genom att mötas i samtal kring sina respektive praktiker skulle utveckla en större förståelse av 

olika praktikers ömsesidiga beroende av och påverkan på varandra. Detta arrangemang kom 

ganska snart att förändras när det visade sig att det fick en hämmande snarare än främjande 

effekt på samtalen. Upptäckten ledde till att de ursprungliga befattningsheterogena grupperna 

bröts upp och nya befattningshomogena grupper skapades. Som en konsekvens av detta kom 

alltså rektorerna att bilda en samtalsgrupp och verksamhetscheferna en annan. 

Sammantaget definierar dessa arrangemang forskningscirkeln som ett tredje rum för 

gemensamt praktikutvecklande lärande och vetenskaplig kunskapsbildning.  

 

Genomförande 

Forskningscirkeln träffades regelbundet under två terminer 2018-2019. Mellan 

forskningscirkelns träffar valde deltagarna ut och dokumenterade situationer i vilka de 
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uppfattade att det pedagogiskt ledarskapet tog form. Detta gjordes med hjälp av den 

dokumentationsstruktur, som presenterats ovan. Dokumentationen bildade sedan underlag för 

de samtal som fördes i de två grupperna.  

Även om merparten av den samlade forskningscirkeltiden ägnades åt samtal i dessa 

båda grupper, inleddes och avslutades varje träff med ett gemensamt arbetspass. Innehållet i 

och formerna för dessa gemensamma inledande och avslutande arbetspass varierade. Initialt 

användes den gemensamma tiden till att introducera dokumentations- och samtalstrukturen, 

att förstå de teoretiska utgångspunkterna för dessa strukturer, och att göra överenskommelser 

med relevans för det gemensamma arbetet (Se bilaga 1 och 2). Gemensam tid användes också 

åt att principiellt definiera och begreppsligt hantera det gemensamma lärande-

/kunskapsobjektet. Startpunkten för detta arbete togs i deltagarnas egna erfarenheter och sätt 

att förstå begreppet pedagogiskt ledarskap i relation till sina respektive ledningsuppdrag, och 

resulterade i gemensamma formuleringar som sedan jämfördes med definitioner och 

teoretiska modeller som uppstått inom ramen för olika forskningstraditioner. Så småningom 

skulle det gemensamma arbetet komma att handla mera om de upptäckter som fortlöpande 

gjordes inom ramen för de båda gruppernas samtal. Ganska snart etablerades en arbetsordning 

som innebar att träffarna inleddes med en genomgång av de reflektioner och lärdomar som 

formulerats under föregående träff, och en gemensam avslutning där nya reflektioner och 

lärdomar formulerades.  

Forskningscirkelns arbete avslutades i juni 2019 med en gemensam reflektion över och 

värdering av projektet i sin helhet. Därefter träffades delar av gruppen vid ytterligare ett 

tillfälle under hösten 2019 för att förbereda en gemensam presentation av arbetet på FoSams 
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forskningscirkelkonferens2 den 11 november samma år. Presentationen genomfördes av de 

två forskarna och fyra av gruppens deltagare. 

 

Resultat 

Det praktiska resultatet kan om man ser till vad deltagarna själva har uttryckt under arbetets 

gång, i avslutande metareflekterande samtal och i utvärderingar sammanfattas i termer av 1) 

en ökad självkännedom och ett mera medvetet agerande, 2) en ökad kunskap om varandras 

ledningspraktiker och hur dessa och andra praktiker hänger samman i det större kommunala 

och nationella utbildningssammanhanget, 3) en ökad handlingsberedskap baserad på 

kunskapen om alternativa praktiker och arrangemang, 4) en ökad förmåga att lyssna och 

ställa frågor av olika karaktär (t ex klargörande, perspektivvidgande, fördjupande, 

utmanande), och 5) en vidgad och, om inte gemensam så åtminstone delad förståelse av 

pedagogiskt ledarskap. 

När deltagarna i efterhand (i avslutande metareflekterande samtal och i mötet med 

deltagare i FoSams forskningscirkelkonferens) har satt ord på sina erfarenheter i 

forskningscirkeln har flera återkommit till och betonat betydelsen av att återkommande mötas 

kring det som är svårt och utmanande i den egna praktiken. Den allmänna uppfattningen tycks 

också vara att den struktur som användes i dessa samtal har haft stor betydelse för sättet på 

vilket praktikens frågor har hanterats under träffarna. Även om merparten av deltagarna sen 

tidigare har erfarenhet av strukturerade samtal, är dessa inte särskilt vanligt förekommande i 

den ordinarie yrkesutövningen. Även teorin lyfts fram som betydelsefull, inte minst för att 

 
2 https://forumforsamverkan.uu.se/digitalAssets/453/c_453552-l_3-k_forskningscirkelkonf-allinone.pdf 
 

https://forumforsamverkan.uu.se/digitalAssets/453/c_453552-l_3-k_forskningscirkelkonf-allinone.pdf
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den bidragit till deltagarnas ökade medvetenhet om arrangemangens betydelse för det som 

sker i praktiken.  

Forskarnas arbete med att vetenskapligt analysera dessa erfarenheter och att på annat 

sätt ta hand om den empiri som upprättats inom ramen för detta projekt har inletts men ännu 

inte avslutats, varför det teoretiska resultatet av arbetet inte är möjligt att redovisa inom 

ramen för denna rapport.  

Fortsatt forskning 

Sedan det gemensamma arbetet i forskningscirkeln avslutades har arbetet med att utveckla 

kunskap med relevans för skolans ledarskap fortsatt inom ramen för två separata studier.   

I den ena studien (Thelin, 2020b) undersöks emotionernas betydelse för och i praktiken. 

Uppmärksamheten riktas mot det sätt på vilket rektorer och verksamhetschefer beskriver sitt 

kännande i situationer där ledningspraktiken tar form. Därtill undersökts hur kännandet 

förhåller sig till andra för praktiken konstituerande element (sägandet, görandet, relaterandet) 

och till de arrangemang som håller praktiken på plats.  

I den andra studien (Liljekvist, 2020b) riktas uppmärksamheten mot deltagarnas lärande 

om och utifrån den egna ledningspraktiken, med särskilt fokus på den slags kompetenser som 

kommit att förknippas med begreppet forskningslitteracitet (Persson, 2017).  

 

Slutsatser och diskussion 

Som framgått av inledningen till denna rapport kan det arbete som presenterats ovan ses som 

ett försök att etablera, och under en begränsad period samla skolledare och forskare i vad som 

inom hybridforsningen (Lynch, 2015) har kallats ett tredje rum, d v s ett rum där erfarenheter 

och kunskaper av olika slag förenas och omvandlas till nya insikter och kunskaper. När vi nu 

stänger dörren till detta rum kan vi konstatera att arbetet med att utveckla dessa kunskaper 
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ännu inte är avslutat. För de forskare som deltagit i projektet tar nu arbetet med att 

vidareutveckla och integrera den kunskap som utvecklas inom ramen för samverkan med 

redan befintlig kunskap om skolans ledarskap, vid. I någon mening gäller detta även 

skolledargruppen, som genom samverkan tillägnat sig verktyg och utvecklat kompetenser 

som, om de används, även fortsättningsvis kommer att generera nya lärdomar med relevans 

för praktiken och dess utveckling.  
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Bilaga 1 

Kontrakt för forskningscirkel med rektorer och förvaltningsledning för 
Håbo kommuns utbildningsförvaltning 
 
Syfte 
Syftet med forskningscirkeln är att utforska det pedagogiska ledarskapet och ge ökad 
kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa. 
 
Innehåll 
Inom ramen för forskningscirkeln förs strukturerade lärande samtal, vilka leds av forskarna. 
Gemensamt bearbetar man de avgränsade frågeställningarna (se projektplan). Som underlag 
vid samtalen används deltagarnas dokumentation av specifika situationer ur verksamheten. 
 

Förhållningssätt 
I forskningscirkeln används ett öppet och nyfiket utforskande förhållningsätt. Vi ställer ärliga 
frågor till varandra, som kan vara utmanande utan att bli ifrågasättande eller värderande. 
 
Närvaro, fysisk och mental 
För att arbetet i forskningscirkeln ska bli meningsfullt, har samtliga deltagare ansvar för att 
prioritera sin närvaro. Undantag från detta görs endast vid egen sjukdom eller motsvarande. 
Viktigt att vara även mentalt närvarande. Mobiltelefoner, surfplattor, datorer o.d. ska vara 
avslagna under forskningscirkelns träffar om inga andra överenskommelser görs. 
  
Tystnadslöfte och andra etiska aspekter 
Det som avhandlas i forskningscirkeln ”stannar” inom gruppen om inte annat 
överenskommes. (Vad gäller användning av information i forskningssyfte, se 
samtycktesblankett.) Vi är restriktiva med att prata om personer utanför gruppen; fokus 
ligger på deltagarnas egna ledarskapspraktiker. 
 
Dokumentation inför och under träffar 
Inför varje träff med forskningscirkeln dokumenterar alla deltagare sin ledarskapspraktik och 
delar med sig av ett reflektionsprotokoll som läggs in på Uppsala universitets plattform 
Medarbetarportalen. Under träffarna dokumenterar forskarna det som avhandlas i skrift 
och/eller med ljudupptagning. 
 
Utvärdering 
I slutet av varje termin görs en avstämning i gruppen. En utvärdering genomförs i samband 
med att projektet avslutas. 
 
Information och kommunikation 
All kommunikation sker via Medarbetarportalen. Var och en ansvarar för att hålla sig 
uppdaterad på ny information, använd gärna notiferingsfunktionen som en hjälp. 
https://mp.uu.se/web/det-pedagogiska-ledarskapets-praktiker 
 
  

https://mp.uu.se/web/det-pedagogiska-ledarskapets-praktiker


 16 

Övrigt 
Viktigt att hålla tider. Eventuell försening eller frånvaro anmäls till Åsa Liljekvist via telefon 
070-167 92 66 alternativt e-post asa.liljekvist@rut.uu.se och till Ewa Johansson via e-post 
ewa.johansson@habo.se. 
 
 
Kontraktet kan vid behov omförhandlas efter avstämning i forskningscirkeln.  
 

Deltagare:  
Elisabeth Forsberg 
Ewa Johansson 
Anne Kulle 
Anna Walterholm 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 
Catharina Wakim 
Lena Norrman 
Ingeborg Moestam 
Jonas Johansson 
Martin Åleheim 
Malin Olsson 
Elisabeth Lindskog 
 
Forskningscirkelledare: Katina Thelin, Åsa Liljekvist 
 
 
Ort och datum: 
Bålsta, 5 september 2018 
 
Samtliga deltagare har haft möjlighet att påverka innehållet i kontraktet. 
 
 
  

mailto:asa.liljekvist@rut.uu.se
mailto:ewa.johansson@habo.se
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Bilaga 2 

Information och samtycke, forskningscirkel med ledningsgruppen för 
Håbo kommuns utbildningsförvaltning 
 
I projektplanen anges att den dokumentation som deltagarna tar med till forskningscirkelns 
träffar (reflektionsprotokoll) bildar underlag för gemensam analys och reflektion. Vid inlämning i 
Medarbetarportalen anger deltagarna istället för sitt namn en id-siffra som de erhållit av 
forskarna. Vidare framgår av projektplanen att forskarna ska vidareutveckla de analyser och 
slutsatser som gruppen gemensamt tar fram.  
 
Resultaten av de analyser som görs kommer att publiceras i FoSams rapportserie. Eventuellt kan 
de också komma att ligga till grund för någon eller flera vetenskapliga och/eller 
populärvetenskapliga texter. I redovisningen kommer det inte att framgå vem som har lämnat 
information om de situationer i vilka det pedagogiska ledarskapet utövas. Det kommer heller inte 
att framgå vem som har sagt vad i de samtal som förs inom ramen för forskningscirkeln. Den 
insamlade informationen kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Du kan när som helst, utan att utsättas för otillbörlig påtryckning, avbryta din medverkan i den del 
av samverkan som utgörs av vetenskaplig kunskapsbildning.  
 
 
Katina Thelin, Universitetslektor, Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet. E-
post: katina.thelin@rut.uu.se. Telefon: 070-1679729. 

 
Åsa Liljekvist, Universitetslektor, Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet. E-
post: asa.liljekvist@rut.uu.se. Telefon: 070-1679266. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Samtyckesblankett 
 
Jag samtycker till att mina reflektionsprotokoll och den samtalsdokumentation som görs 
inom ramen för forskningscirkeln används i vetenskapligt syfte.  
 
Ja     Nej 
 
 
Jag har fått del av information om projektet och är medveten om mina rättigheter att när som helst 
avbryta min medverkan i den vetenskapliga kunskapsbildningen. 
 
 
 
Datum:_________________ 
 
Namnteckning:_______________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

mailto:katina.thelin@rut.uu.se
mailto:asa.liljekvist@rut.uu.se
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