Inbjudan

Fortbildningsdag Att leda forskningscirklar
Inom ramen för Mittuniversitetets ULF avtal har RUN:s ledningsgrupp med representanter från
lärarutbildningens institutioner och kommunerna beslutat att genomföra en försöksverksamhet med
återkommande forskningscirklar för skolpersonal under åren 2020-2021. Syftet är att stärka den
vetenskapliga förankringen i regionens förskole- och skolverksamheter, att främja ett utbyte av
kunskaper och erfarenheter mellan forskare och lärare på Mittuniversitetet och regionens
skolpersonal på olika nivåer samt att stärka förutsättningarna för praktiknära skolforskning på
Mittuniversitetet och i vår region.
Arbetet med att utveckla en forskningscirkelverksamhet har påbörjats av en grupp forskare som
visade sitt intresse för detta genom den enkät som vi skickade ut till alla forskare före sommaren.
Denna grupp kommer under läsåret arbeta med att förbereda starten av de första cirklarna. Men då
detta är en långsiktig satsning där tanken är att nya cirklar ska startas varje termin vill vi gärna väcka
intresset hos fler.
Vi bjuder därför in alla intresserade forskare, doktorander och övrig undervisande personal inom
lärarutbildningen till en fortbildningsdag med syfte att inspirera och stärka kompentensen på
lärosätet i att leda forskningscirklar om förskole- och skolnära frågor.

Datum och tid
Fortbildningsdagen blir den 22 januari kl. 9.00 – 15.30. Lokal meddelas i det välkomstbrev som
skickas ut till alla anmälda.

Innehåll
Under dagen medverkar Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning
och styrning vid Mälardalens högskola. Pirjo har tidigare varit ansvarig för en högskolekurs om att
leda forskningscirklar och även skrivit en handbok i detta. Under dagen kommer framför allt följande
att behandlas:




Vad är en forskningscirkel och vad är dess syfte?
Ramar och framgångsfaktorer
Forskningscirkelledarens uppgift/roll

Anmälan
Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Anmäl dig via följande
https://doodle.com/poll/8yk8ewqraw7w5v8h
Om du har några kostönskemål angående fikat, mejla Anna.Ostlin-Brismark@miun.se

Förberedelser
Alla som anmält sig kommer att få ett välkomstbrev i god tid före kursdagen. Där kommer det också
finnas ett par texter som vi gärna vill att ni har läst då vi träffas.

Förutsättningar för det fortsatta arbetet
Försöksverksamheten kommer att pågå januari 2020 till december 2021, dvs under fyra terminer.
Därefter kommer verksamheten att utvärderas och eventuell bli en del av ordinarie verksamhet.
Målet är starta tre cirklar under varje termin, Cirklarna kommer att pågå under ett år och innehålla ca
sex träffar, varav några fysiska och några via Zoom. Under våren 2020 sker planering och fortbildning
och därefter startar de första cirklarna. Eventuellt kan någon cirkel starta redan i slutet av våren.
Cirklarna ska ledas av en disputerad forskare, men det kommer eventuellt också finnas möjlighet för
andra att dela på arbetet att leda en forskningscirkel med en forskare. Arbetet med att leda
forskningscirklarna kommer att finansieras av Mittuniversitetets ULF-försöksverksamhet.
Under början av hösten har representanter från regionens 19 kommuner arbetat med att ta fram
förslag på ämnen/teman för forskningscirklarna utifrån de behov och önskemål som finns i
kommunerna. Utifrån detta och även det arbete som gjorts inom RUN för att inventera
kommunernas och lärarutbildningens önskemål om samverkansområden de närmaste åren har vi
börjat ta fram förslag på teman för de första cirklarna. Dessa förslag måste nu också matchas med
den kompetens och intressen som finns hos er som vill leda forskningscirklar under de närmaste
åren. Vi återkommer med information kring detta.
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