
Ansöka om forskningscirkel 

 
Ansvarig chef: 
 
Verksamhet/enhet: 
 
En forskningscirkel är en praktiknära forskningsmetod som kan användas för att analysera 
och arbeta med identifierade problemområden. Metoden lämpar sig för problemområden 
som kan lösas genom långsiktigt utvecklingsarbete. Problemen måste vara av varaktig 
karaktär, dvs, de ska inte vara situations- eller personberoende. 
 
Organisation och förutsättningar för forskningscirkel behöver skapas lokalt: 

• Att samtalsledare får möjlighet att delta på samtalsledarträffar under första året. 
• Att ansvarig chef deltar vid första samtalsledarträffen under första året för att skapa 

legitimitet och vara ägare till processen 

 

1. Problemområde 

 
För att få till en forskningscirkel ska ett problemområde identifierats där analys och djupare 
förståelse av problemet saknas. 

 
Exempel problemområden: a. Elevhälsoteamets arbete fastnar i åtgärdande arbete. 
   b. Programmering i undervisningen känns nytt och otäckt. 
   c. Vi har många elever som upplever utanförskap. 
   d. Inkludering av alla elever är svårt. 

 
Beskriv identifierat problemområde: 
 

 

 

 

 

  



2. Deltagare i forskningscirkel 

 
Problemområdet måste kunna lösas av en specifik grupp som också har behov av att 
problemet löses. 

Exempel:  a. Ledningsgruppen 
  b. Lärare i matematik och teknik 
  c. Elevhälsa och mentorer i arbetslag F 
  d. Representanter från alla arbetslagen samt elevhälsa 

 
Beskriv vilken grupp som äger problemet och har behov av att problemet löses och ange 
vem som ska delta i forskningscirkeln. 
 
Deltagare i forskningscirkeln (namn och funktion). 
 

 

 

 

 
 
 
3. Samtalsledare 

Forskningscirkeln ska ledas av 1-2 samtalsledare som arbetar som förstelärare. Dessa 
kommer att delta i fortbildning och erhålla stöd för arbetet med forskningscirkeln.  
 
Under första året får samtalsledarna stöd för att genomföra och bedriva forskningscirklarna . 
Därefter kommer stödet successivt att trappas ner i takt med att samtalsledarna utvecklar sin 
kompetens. Stödet inbegriper följande: 

• Fortbildning i forskningscirkel. Vad är de kritiska aspekterna. 
• Stöd i problemformulering. Göra undersökningsbara frågeställningar. 
• Stöd i metodval och empirisk datainsamling. 
• Stöd för teoriinput. 
• Stöd för analys och sammanställning. 

 
Ange namn och funktion för samtalsledare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Organisation och förutsättningar 

En forskningscirkel pågår i 1 till 3 år. Organisation av genomförandet ligger på beställaren, 
dvs, ansvarig chef. Beskriv den tänkta omfattningen av forskningscirkeln och de 
förutsättningar som kommer att ges för arbetet lokalt: 

• hur forskningscirkeln kommer att prioriteras i förhållande till andra ansvarsområden 
och annat arbete 

• vilken tid kommer att ges för cirkelträffar och det arbete som sker mellan träffarna  
• hur synliggörs av arbetet och hur kopplas arbetet till SKA 
• hur säkerställs långsiktighet 

 
Förutsättningar: 
 

 

 

 


