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Närvarande ledamöter
Christina Ottander
Kirk Sullivan
Ulrika Wikström
Hultdin
Lars-Daniel Öhman
Oleg Popov
Henrik Åström Elmersjö
Anna Larsson
Per-Åke Rosvall
Christina Segerholm
Helene Ärlestig
Maria Jönsson
Mikael Winberg

professor, forskningskommitténs ordförande, föredragande p 12
professor
doktorand
docent
docent
docent
professor
docent
professor
professor (ej närvarande p 10-12)
professor (ej närvarande p 10-12)
docent

Övriga närvarande
Eva Lindgren
Carina Rönnqvist
Cristian Colliander

Ärende

7.

biträdande föreståndare, föredragande p 7, 9, 10, 11
forskningssamordnare, föredragande p 7, 8, 9, 11
bibliometriker, föredragande p 9

Beslut/Åtgärd

Utseende av
justeringsperson

Forskningskommittén uppdrar åt Lars Daniel Öhman att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

Fastställande av
föredragningslistan

Forskningskommittén beslutar att fastställa föredragningslistan
enligt utskick.

Genomgång av
föregående
protokoll

Protokoll 2021-02-05
http://bit.ly/2XuZJIM
Ad acta

Arbetsordning för
LH och FK, ny
kommunikationsyta,
minnesanteckningar

Eva Lindgren föredrar ärendet. Lärarhögskolan ska revidera sin
arbetsordning En av de punkter som ska ses över är FK:s uppdrag.
Med utgångspunkt i nuvarande delegationsordning diskuterar FK
hur kommittén ska sättas samman och om den ska ha
representation från skolhuvudman. FK enas om att representation
från skolhuvudman inte är nödvändig i detta läge.
Även antalet ledamöter diskuteras i relation till principerna för hur
många som ska kunna nomineras från varje fakultet. Idag har
forskningskommittén 12 ledamöter vilket anses väl många. Om
antalet ledamöter minskas är det fortsatt viktigt att sträva efter
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forskningsmässig bredd och att alla ledamöter har en
utbildningsvetenskaplig inriktning
Kårerna får utse två doktorandrepresentanter.
Därefter diskuteras de bärande principerna för FK:s mandat.
Ledamöternas menar att FK:s roll och funktion borde förtydligas i
arbetsordningen.
Hösten 2021 avslutas uppdraget för de sittande ledamöterna i denna
forskningskommitté. Sammanfattningsvis bör den nya
forskningskommittén vara mindre än nu men samtidigt ha en
utbildningsvetenskaplig bredd. Ingen extern ledamot behöver utses.
Fakulteterna ansvarar för att nominera ledamöterna och
Lärarhögskolans styrelse ansvarar för att göra ett urval som
möjliggör utbildningsvetenskaplig bredd. Ledamöterna ska
representera området utbildningsvetenskap och sitta maximalt två
mandatperioder.
Punkten avslutas med att Carina Rönnqvist redogör för den formellt
administrativa delen av forskningskommitténs arbete.
Då Aurora avvecklas under juni 2021 kommer alla FK:s dokument
att föras över till den gemensamma Teams-ytan LH:s
forskningskommitté inom kort. Utskick kommer fortsättningsvis att
gå ut både genom Teams och genom vanligt e-mail så länge inte FK:s
ledamöter önskar att övergå helt till Teams.
Lärarhögskolans kansli har framfört önskemål om att
forskningskommittén ska övergå från protokoll till
minnesanteckningar då FK endast har en beredande funktion och
protokollförfarandet bidrar till ökad administration. FK förordar att
vi övergår till minnesanteckningar men att vi behåller
justeringsförfarandet och skriver anteckningarna utifrån samma
principer som tidigare.
8

Kvalitetssystem för
forskning

Carina Rönnqvist föredrar ärendet och redogör för Umeå
universitets pågående arbete med att ta fram ett kvalitetssystem för
forskning. Planen är att Umu ska utgå från SUHF:s gemensamma
ramverk och ta fram ett kvalitetssystem på central nivå som
Lärarhögskolan, fakulteter och institutioner ska ha som
utgångspunkt i sitt eget kvalitetsarbete för forskning.
FK diskuterar LH:s roll i kvalitetssystemet och hur ett sådant system
skulle kunna garantera utbildningsvetenskaplig kvalitet. FK förordar
att LH avvaktar färdigställandet av Umu:s kvalitetssystem innan vi
börjar arbeta på ett system som specifikt gäller
utbildningsvetenskaplig forskning. FK menar att LH även
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fortsättningsvis ska kvalitetssäkra utbildningsvetenskaplig forskning
inom ramen för sitt medelsfördelningssystem.
SUHF, Gemensamt ramverk:
https://bit.ly/3fulLF0
Bilaga 8
Projektplan för utveckling av system för kvalitetsutveckling och
kvalitetssäkring av forskning
9

Återkommande
uppföljning av
publikationer och
externa medel

Eva Lindgren föredrar ärendet och redogör för behovet av en
återkommande uppföljning av utbildningsvetenskapliga
publikationer och externa medel inom utbildningsvetenskap.
Carina Rönnqvist går igenom ett förslag till arbetsprocess för att
kunna ta fram dessa data mer regelbundet (se PPT 210524 på
Teams-ytan)
Cristian Colliander berättar om brister och möjligheter med att ta
fram data om utbildningsvetenskaplig forskning från DiVA, men
menar att det är möjligt att ta fram en modell som ändå är relativt
rättvisande.
Anna Larsson och Per-Åke Rosvall utses tillsammans med Christina
Ottander att ingå i en referensgrupp som stöd för Cristians arbete.
Christina Ottander uppdras att sammankalla till ett första möte efter
semesteruppehållet.
Carina Rönnqvist, Eva Lindgren och Anna Nordström uppdras att
arbeta fram en modell för återkommande uppföljning av externa
medel.

10

Forskningsmiljöers
delaktighet i
praktiknära
forskning

Eva Lindgren föredrar ärendet. Utifrån en PPT beskriver hon hur
forskningsledarna ska kunna bli delaktiga i en så kallad. basstruktur
för samverkan mellan Umu och skolhuvudmän. Tanken är att
basstrukturen ska inkludera både tidigare ULF och annan
praktiknära forskning och att det ytterst ska stödja en bottom-upprocess
Förslaget innebär på flera sätt en utveckling av
försöksverksamheten. FK ställer frågor om basorganisationen
endast inkludera skolforskning och inte annan praktik samt om
basorganisationens storlek sett till antalet forskare, lärare och
skolhuvudmän. Tanken är att detta ska vara flexibelt beroende på
hur området ser ut.
I varje basmiljö ska det finnas en koordinator som är
sammankallande.
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FK menar att det kan vara svårt att upprätthålla denna typ av
miljöer över lång tid. FK diskuterar alternativa lösningar och
föreslår bland annat, tydligare rutiner för olika gemensamma
kontaktytor mellan skola och akademi, som exempelvis TekNats
lärardagar, med tydliga ingångar hos både skolor och Umeå
universitet.
FK uppdrar till Eva Lindgren att fortsätta att bearbeta förslaget
Medskicket från FK blir att gå långsamt fram, pröva med någon eller
några miljöer och parallellt lysa ut projektmedel.
Det ’är viktigt att det inte bara blir en struktur för forskningsprojekt
utan även en struktur för att stärka forskningsförankringen i skolan.

Bilaga 10
Minnesanteckningar från möte med prefekter och forskningsledare
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11

Forskningsplan
2022-2026

Eva Lindgren föredrar ärendet. Hon går igenom tidsplanen för
arbetet och hur LH:s forskningssatsningar ser ut idag. Carina
Rönnqvist redogör för utfallet i de senaste årens
forskningsstidsutlysningar där blivit tydligt att LH endast kan
fördela dessa medel till nydisputerade som redan har sin anställning
vid Umu säkrad under förbrukningstiden. Detta gör att
konkurrensen i denna grupp blir allt mindre.
Ledamöterna är i det stora hela nöjda med hur LH:s
forskningsmedel fördelas men diskuterar möjligheten att avsätta
särskilda medel för nydisputerade där LH inte fördelar medel inom
tjänst utan till exempelvis postdoc-anställningar. Ett förslag är att
LH kan använda samma modell med samfinansiering som med
doktorandanställningarna. De poster i nuvarande forskningsplan
som man i sådana fall skulle kunna ta medel från är
doktorandanställningar som kan minskas med ett par doktorander
samt de särskilt avsatta medlen för doktorander i
forskningstidsutlysningen.

LH:s verksamhetsplan 202o-2022:
https://bit.ly/3eRhPwb
Umu:s vision:
https://bit.ly/3ouETqs
Bilaga 11 a
Missiv forskningsplan 2022-2026
Bilaga 11 b
Arbetsdokument forskningsplan 2022-2026
12

Datum för
sammanträden ht
2021

Christina Ottander går igenom förslag till datum för FK:s
sammanträden inför hösten 2021. FK enas om följande datum:
onsdag 1/9 kl 8.30-12
torsdag 7/10 kl 8.30-12
onsdag 24/11 kl 8.30-12

13

Övriga frågor

Christina Segerholm lämnar sitt uppdrag i forskningskommittén. Ett
varmt tack från alla ledamöter för Christinas alla kloka tankar inspel
under åren.

Mötets avslutande
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Justeras

Vid protokollet

Christina Ottander

Carina Rönnqvist

Lars-Daniel Öhman

Beslutande organ/roll
901 87 Umeå www.umu.se

