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Ärende Beslut/Åtgärd Föredrag
ande/Dnr 

 Utseende av 
justeringsperson 

Forskningskommittén uppdrar åt Ulrika Wikström Hultdin  att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

 Fastställande av 
före-
dragningslistan 

Forskningskommittén beslutar att fastställa föredragningslistan 
enligt utskick. Inga övriga frågor är anmälda.  
 

 

 Genomgående 
av föregående 
protokoll 

Ad Acta Christina 
Ottander 
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24 Efter ULF – 

Principer och 
visioner 

 

Eva Lindgren föredrar ärendet och redogör kort för läget inom ULF 
just nu. Hon  konstaterar att regeringsuppdraget snart går mot sitt 
slut och ställer frågan hur LH ska gå vidare med praktiknära 
forskning inom utbildningsvetenskap. Med utgångspunkt i en 
sammanställning av inlägg om praktiknära forskning i Pedagogisk 
tidskrift går hon igenom trender inom den praktiknära forskningen 
i Sverige och internationellt (se PPT), samt lyfter fram vilka typer av 
satsningar som LH har gjort inom området. 

Begreppet ”praktiknära forskning” diskuteras som ett begrepp med 
tydlig koppling till dagens politiska kontext där  regeringen strävar 
efter att höja elevernas kunskapsnivå. FK diskuterar bland annat  
att det finns olika praktiker och där även  forskningen är en praktik. 
FK menar att det  är angeläget att reflektera kring vilken typ av 
kunskap som LH bör stödja genom praktiknära och annan 
utbildningsvetenskaplig forskning,  

Kommittén diskuterar även FK:s roll i LH:s fortsatta arbete med 
praktiknära och annan utbildningsvetenskaplig forskning, efter att 
ULF har avslutats och slutrapporterats, och framhåller i detta 
behovet av att ha konkreta punkter och förslag att utgå inför 
kommande arbete. 

Länk till artikel i Pedagogisk tidskrift: 
https://pedagogiskforskning.se/debatt-2020-praktiknara-
forskning/ 

 

Eva 
Lindgren 
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25 Lägesrapport - 
Organisations-
översyn LH 

 

Anna Lindqvist föredrar ärendet och berättar om bakgrunden till 
den organisationsöversyn av LH  som pågår just nu. I ett första 
inledanden skede har arbetsgruppen sett över möjligheten till 
förbättringar inom ramen för nuvarande organisation. 

Gruppen har arrangerat möten med personer med  centrala 
funktioner för lärarutbildningens genomförande, t ex programråd 
och programrådsordförande, studierektorer, kansliet, etc och flera 
processer för att förbättra LH  inom ramen för nuvarande 
organisation pågår redan. Fram till nu har gruppen i första hand 
fokuserat på  LH:s grundutbildning utan koppling till 
utbildningsvetenskaplig forskning och LH:s stödjande organisation 
kring densamma. 

I nästa skede ska  gruppen  diskutera möjligheter att förbättra 
lärarutbildningen utan begränsningar av nuvarande organisation.  

Anna redogör även för LH:s egen översyn av avancerad nivå där 
Monica Diehl kommer att fortsätta med sitt uppdrag under 2020-
21. 

FK anser det ytterst angeläget att  LH ska fortsätta att arbeta aktivt 
med sin långsiktiga plan för utbildningsvetenskap forskning, trots 
att LHs föreståndare endast har sin uppdrag till 2022. 

 

Anna 
Lindqvist 
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26 Kvalitetssystem 
för forskning 

Christina Segerholm inleder föredragningen med en PPT som 
summerade uppdraget för Umu:s del och den workshop på temat 
som arrangerats av Umu centralt. 

Eva Lindgren redogör för hur ärendet behandlas i FOSTRA och 
föreslår att vi  tar fram ett samlat dokument om hur LH arbetar med 
sin kvalitetssäkring. Forskningskommittén uppdrar åt Carina 
Rönnqvist och Eva Lindgren att börja arbeta med detta. 

Christina 
Segerholm 

Carina 
Rönnqvist 

27 Forsknings-
kommunikation  

Carina Rönnqvist inleder föredragningen och redogör för 
bakgrunden till arbetet med kommunikationsplanen och behovet av 
att sprida information om utbildningsvetenskaplig forskning internt 
och externt. 

Eva visar ett utkast till kommunikationplan och FK föreslår att även 
studenter görs till målgrupp. FK konstaterar att det är viktigt med 
en strategisk tanke med  vad som ska presenteras på webben  både 
vad gäller både extern och intern kommunikation. 

FK föreslår att forskning som finansieras bör synas på LH:s sida 
från det att medlen fördelas till slutlig uppföljning. Ett förslag är att 
LH arrangerar en variant av UVK:s återrapportering och 
resultatdialog. 

Eva 
Lindgren 

Carina 
Rönnqvist 

28 Pågående 
utlysningar 

Carina Rönnqvist föredrar ärendet och redogör för utlysningen av 
Lärarhögskolans riktade satsningar och de dialoger som 
pågår/planeras med institutionerna. 
 
FK disktuterar bland annat samfinansiering av forskningsledare 
som kan vara svårt om det är personer på flera fakulteter och 
institutioner som ska ingå i satsningen. Frågan är hur 
Lärarhögskolan kan stödja dessa miljöer. 
 
Då utlysningen av FoU-uppdrag skjutits fram på grund av 
pandemin har LH för tillfället inga andra utlysningar riktade mot 
forskning. 

 

Carina 
Rönnqvist 
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29 FoU-uppdrag 

 

Carina Rönnqvist föredrar ärendet. På grund av rådande 
pandemisituation har LH valt att inte gå ut med den planerade 
utlysning av av FoU-uppdrag. Medlen skulle inte ha fördelats förrän 
2021 så det finns fortfarande tid att lysa ut medlen under våren 
2021 om situationen förändras. I sådana fall kan medlen 
fortfarande fördelas och användas från och med slutet av året.  
 
FK diskuterar även möjligheten att ändra i utlysningen och 
exempelvis  rikta dessa medel mot studier av Covid-19-effekter i 
skolan.   

 

 
 

 

Carina 
Rönnqvist 

30 Sammanträden 
vt 2021 

Christina Ottander informerar om nästa termins 
sammanträdestider som blir: 
 
5 februari 8.30-12  
31 mars 8.30-12  
Datum för mötet i maj fastställs via Doodle 

Christina 
Ottander 

31 Övriga frågor Inga övriga frågor.  

 Mötets 
avslutning 
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Justeras  
 
 
 
Ulrika Wikström Hultdin   
 
 
 
Justeras   
 
 
 
Christina Ottander 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Carina Rönnqvist 
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