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Forskningscirkler
–
Anbefalinger til anvendelse af metoden



Metoden forskningscirkler 
–
Udvikling af praksis og ny viden 

På tværs af fagligheder
Forskningscirkler sætter ramme for et 

konstruktivt og innovativt samarbejde på 

tværs af fagligheder og får sat forskellige 

former for viden i spil med hinanden:

Forskningsviden

Udviklingsviden

Praksisviden

Forskningscirkler har til formål at udvikle 

praksis og producere ny viden i 

samarbejde mellem forskere, lektorer, 

adjunkter og praksisudøvere.

Forskningscirkler giver mulighed for at 

rodfæste faglige miljøer på tværs af 

uddannelser og afdelinger, og kan 

således skabe sammenhæng mellem 

forsknings- og uddannelsesaktiviteter

og være med til at styrke samspillet med 

professionerne.

Kollektiv vidensproduktion

Forskningscirkler er et sted for kollektiv 

vidensproduktion. Deltagerne i 

forskningscirklen mødes omkring et 

forudbestemt tema og definerer i 

fællesskab en problemformulering, som 

de hver især arbejder videre med 

imellem forskningscirklens møder og 

kvalificerer i fællesskab på møderne. 

Organisering
Typisk vil en forskningscirkel bestå af 5-8 

deltagere samt en forskeruddannet 

forskningscirkelleder, der fungerer som 

tovholder og facilitator for møder og 

processer.

Det anbefales, at forskningscirkler 

sammensættes med deltagere fra 

forskellige afdelinger, fx:

Forskningsenheder

Efter- og videreuddannelse

Grunduddannelser

Ydermere opfordres til, at der inviteres

praksisudøvere fra professionen med i 

den enkelte forskningscirkel, ligesom 

studerende kan inviteres med som 

deltagere.

 

Forskelligheden giver dynamik og  

mulighed for forskellige perspektiver på 

en given problemstilling og for udvikling 

af ny indsigt og viden. 
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Funderes i faglige miljøer
–
Deltagere med viden på feltet 

Fagligt miljø
Det er betydningsfuldt, at en ny 

forskningscirkel etableres i et solidt 

forankret fagligt miljø og at de tilknyttede 

deltagere på forhånd har en interesse for 

forskningscirklens definerede tema.

Problemformulering som grundlag

Problemformuleringen vokser ud af 

deltagernes optagethed i egen praksis 

og det er deltagerne selv, der skal 

formulere de spørgsmål, der skal 

undersøges, hvilket giver både ejerskab 

og engagement til arbejdet i 

forskningscirklen.

Fordybelse

Forskningscirkler kan struktureres med 

en række mødegange á minimum tre 

timers varighed pr. gang fordelt over et 

år. 

Det anbefales, at en forskningscirkel 

arbejder i en tidsperiode på minimum et 

år, da kontinuitet og et langsigtet 

perspektiv er vigtige faktorer i 

vidensproduktionen (Persson, 2010).

Opgaven som facilitator
Facilitatoropgaven bestrides som regel 

af en forskeruddannet deltager, som 

tilrettelægger møderne med en tydelig 

rammesætning, herunder en fast og tidlig 

mødeplanlægning.

Problemformuleringen danner grundlag 

for cirklens arbejde og bruges som 

styrende redskab for deltagernes egne 

undersøgelser, der fremlægges på 

møderne.

Anerkendende tilgang

Det er facilitatorens rolle at sørge for, at 

alle deltagere får taletid og ikke mindst 

sikre en åben dialog med respekt for 

deltagernes forskellige kompetencer. 

En væsentlig pointe i faciliteringen er, at 

kunne forholde sig ikke vurderende, men 

stadig udfordrende ind i det faglige 

fællesskab med afsæt i den definerede 

problemformulering. 
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Forskningscirkler
Udvikling af ny viden på tværs af vidensformer 

Flere end 70 medarbejdere på tværs af afdelinger og uddannelser i 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har deltaget i 

forskningscirkler og tilbagemeldingerne har været så positive, at 

erfaringerne fra metoden er samlet i denne folder.

Læs mere om metoden: 

Hecksher, K., Thomsen, R. & Nordentoft, H.M. (2014). 

Forskningscirkler: En introduktion til metoden og gode råd. 

København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 

Universitet
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