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Närvarande ledamöter 

Christina Ottander professor, forskningskommitténs ordförande, föredragande p 2, 5   
Kirk Sullivan professor 
Ulrika Wikström Hultdin doktorand 
Lars-Daniel Öhman docent, ordförande p 1 
Oleg Popov docent 
Henrik Åström Elmersjö docent 
Anna Larsson professor 
Per-Åke Rosvall docent 
Christina Segerholm professor 
Helene Ärlestig professor 
Maria Jönsson professor 

 
 
Övriga närvarande 

Eva Lindgren biträdande föreståndare, föredragande p 1, 4 
Carina Rönnqvist forskningssamordnare, föredragande p 1 
Marie Oskarsson kommunikatör, föredragande p 3 

 
 
Frånvarande ledamöter 

  
  
  

 
Tid: Fredagen den 5 februari kl. 8.30-12 
Plats:  Zoom 
 
 

Ärende Beslut/Åtgärd Föredrag
ande/Dnr 

 Utseende av 
justeringsperson 

Forskningskommittén uppdrar åt Henrik Åström Elmersjö att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll.  

 

 Fastställande av 
före-
dragningslistan 

Forskningskommittén beslutar att fastställa föredragningslistan 
enligt utskick. En ny övrig fråga anmäldes:  
- Ersättare för Tomas Bergqvist i forskningskommittén. 

 

 Genomgående 
av föregående 
protokoll 

Ad Acta 
 
Det sista FK-mötet för terminen fastställs till den 24 maj kl 13-17 
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Ärende Beslut/Åtgärd Föredrag
ande/Dnr 

1 Riktade 
forskningssatsni
ngar 

Lars-Daniel Öhman är ordförande för denna punkt. Carina 
Rönnqvist och Eva Lindgren föredrar ärendet. 

Lars-Daniel går igenom förutsättningarna för samtalet och hur 
forskningskommitténs ledamöter ska förhålla sig till jävsfrågan vid 
diskussion respektive beslutsförslag. Ledamöter deltar ej i beslut 
kring forskningssatsning som de själva är direkt berörda av. 

FK diskuterar om Lärarhögskolan ska finansiera samordning av 
forskarutbildning och kommer fram till att det av principskäl är 
institutionens ansvar att driva forskarutbildning. Carina Rönnqvist 
uppdras att kontakta Institutionen för socialt arbete och be dem 
ändra sin ansökan genom att ta bort skrivningen om 
forskarutbildningssamordning samt göra konsekvensändringar i 
budgeten. 

FK diskuterar sedan fördelning av medel utifrån följande frågor: 
- Ska LH finansiera högskolepedagogiska satsningar? 
- Ska LH fördela medel till otydligt definierade satsningar? 
- Tillåter budgeten att alla sökande kan fördelas medel? 

FK rekommenderar Lärarhögskolans styrelse att utgå ifrån följande 
principer vid fördelning av medel till de riktade 
forskningssatsningarna: 

- Forskningskommittén stödjer en total budget på 26 mkr för 
satsningen. 

Lärarhögskolan bör prioritera att: 
-  alla sökande forskningsmiljöer kan ges stöd i denna 

satsning. 
-  forskningsledning för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 

kan stödjas i denna satsning. 
Lärarhögskolan ska ej bevilja medel för 

- samordning av forskarutbildning 
- svagt definierade poster 

 
Bilaga p 1 a: 
Missiv  
 
Bilaga p 1 b: 
Budgetsammanställning 
 
Bilaga 1 c: 
Beslutsförslag riktade forskningssatsningar 

Carina 
Rönnqvist 

Eva 
Lindgren 
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Ärende Beslut/Åtgärd Föredrag
ande/Dnr 

2 Sökbar resurs Christina Ottander föredrar ärendet och redogör för de smärre 
ändringar som föreslås i årets utlysning av forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området. 
 
Forskningskommittén diskuterar den kommande utlysningen 
utifrån följande frågor: 
 
- Ska personer som har gått i pension kunna erhålla dessa medel? 
- Hur ska kompetensutvecklingstid beräknas? 
- Hur har de 3-åriga projekten fungerat? 
- Bör LH uppmana sökande att ange exakt erhållet belopp för 
externa medel eller ska de även fortsättningsvis räkna ut enligt 
schablon? 
- Kan LH fördela ut medel utifrån schablonbelopp för hela perioden 
istället för sökta medel per år? 
 
Forskningskommittén kommer fram till att utlysningen inte ska ha 
någon principskrivning kring ålder. Lärarhögskolan ska dock kräva 
prefekt- och dekanbeslut innan fördelning av medel om någon 
kommer att vara över pensionsålder när medlen ska förbrukas. 
 
Kompetensutvecklingstid som beräknas på undervisningstid ska 
inte räknas som forskningstid.  
 
Sökande ska även fortsättningsvis ange schablonbelopp enligt 
tidigare beräkningsmodell för externt erhållna medel. Exakta 
belopp skulle innebära för mycket extra arbete både för de sökande 
och för beredningsgruppen. 
 
Forskningskommittén kommer fram till att Lärarhögskolan även 
denna gång ska lysa ut 3-åriga projekt, men frågan bör lyftas igen 
inför nästa utlysning. 
 
Forskningskommittén stödjer en fördelning av medel utifrån 
schablonbelopp om det underlättar administrationen för 
institutionerna och Lärarhögskolans kansli. 
 
Forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans styrelse att 
fatta beslut om utlysningen av medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området enligt föreliggande förslag. 

Bilaga p 2: 
Principer för sökbar resurs 

Christina 
Ottander 
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3 Forsknings-
kommunikation 

Marie Oskarsson föredrar ärendet och redogör för bakgrunden till 
arbetet med kommunikationsplanen. Hon lyfter frågan om vad som 
ska synliggöras av sådant som relaterar till Lärarhögskolans 
verksamhet samt var och hur det ska kommuniceras. 
 
Eva Lindgren lyfter frågan om vad som ska finnas i Lärarhögskolans 
kommunikationsplan för forskning och hur detaljerad den ska vara. 
Det finns en samsyn kring att Lärarhögskolans forskningssatsningar 
ska finnas med i kommunikationsplanen och att de som erhåller 
medel redan vid beslut ska få information om hur de ska 
återrapportera medlen, t ex genom en webbanpassad rapport och 
presentation av forskningsresultat vid kunskapsveckan. Detta görs i 
viss mån redan idag men skrivningarna behöver ses över i relation 
till hur vi vill att resultaten ska kommuniceras. 
 
Forskningskommittén diskuterar även möjligheten att arrangera en 
motsvarighet till UVK:s resultatdialog som ett 
återrapporteringstillfälle för dem som erhållit medel i 
Lärarhögskolans forskningssatsningar. Ett första steg kan vara att 
undersöka hur mycket personella och ekonomiska resurser ett 
sådant arrangemang kan kräva. 
 
 

Marie 
Oskarsson 

Eva 
Lindgren 

4 Efter ULF Eva Lindgren informerar kort om forskningspropositionen gällande 
ULF och vad denna kan komma att betyda för praktiknära 
skolforskning och eventuell fortsättning på ULF vid Umeå 
universitet. Det framgår av propositionen att lärosätena kan 
förvänta sig en ökning utifrån nuvarande basanslag, men det är 
ännu inte klart hur mycket det kommer att bli.  
 
Eva presenterar sedan nationella och internationella trender inom 
praktiknära skolforskning och talar sedan om strukturer och 
förhållningssätt samt etiska ställningstaganden inom denna typ av 
samverkan. Presentationen avslutades med en sammanställning av 
de samverkansprojekt som idag bedrivs vid Lärarhögskolan och 
vilka som kan vara de möjliga vägarna framåt inom detta område. 
 
Frågan om vad som händer med praktiknära skolforskning vid Umu 
efter att regeringsuppdraget ULF har slutrapporterats 2022 
kommer att diskuteras mer ingående i forskningskommittén inför 
Lärarhögskolans budgetbeslut i oktober. 

Eva 
Lindgren 
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5 Övriga frågor 

 
Ersättare för 
Tomas Bergqvist 
i forsknings-
kommittén 

 
 

 

 

 

 
 
 
Christina Ottander föredrar ärendet. Tomas Bergqvist har lämnat 
sitt uppdrag som ledamot i kommittén. Frågan om ersättare ligger 
nu på teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 

 

 
Christina 
Ottander 

 
 
 

Justeras, p. 1 
 
 
 
 
Lars-Daniel Öhman 
 
 
 
 
 
Justeras, p. 2-5 
 
 
 
 
Christina Ottander 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
 
Carina Rönnqvist 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Henrik Åström Elmersjö 
 

 


