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Närvarande ledamöter 
 

Christina Ottander professor, forskningskommitténs ordförande, föredragande p 
20, 24 

Henrik Åström Elmersjö docent 
J Ola Lindberg professor 
Maria Jönsson professor 
Hampus Forsman doktorand 
Mikael Winberg docent 
Kirk Sullivan professor 
Lars-Daniel Öhman docent 
Helene Ärlestig professor 
Oleg Popov docent 

 
 
Övriga närvarande 

Eva Lindgren biträdande föreståndare, föredragande p. 23, 25 
Carina Rönnqvist forskningssamordnare, föredragande p. 19, 21 
Anna Nordström controller, föredragande p. 20  

 
Frånvarande ledamöter 

Anna Larsson professor 
Per-Åke Rosvall docent 

 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

 Välkomnande av ny ledamot Christina Ottander välkomnar Hampus Forsman som 
nya ledamot samt redogör för FK:s uppdrag 

 Utseende av 
justeringsperson  

Forskningskommittén uppdrar åt J Ola Lindberg att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 Fastställande av före-
dragningslistan 

Forskningskommittén beslutar att fastställa 
föredragningslistan enligt utskick, med tillägg av en 
övrig fråga: 

- Profilområden vid Umu 

 Genomgång av föregående 
minnesanteckningar 

Minnesanteckningar 2021-10-07 
(Teams) 

19  Fördelning av medel för 
sökbar resurs 

Carina Rönnqvist föredrar ärendet och redogör för 
beredningen av inkomna ansökningar inom ramen för 
Lärarhögskolans sökbara resurs.  
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Forskningskommittén diskuterar därefter grunderna 
för avslag av för ansökningar där sökande   

• angett för högt belopp för externt erhållna 
medel  

• ändrat till ett senare år för erhållande av 
externa medel  

• angett medel som ej är att betrakta som 
forskningsmedel, som ej är utlyst i 
konkurrens och som inte heller har motiverats. 

• angett för hög procent 
undervisningstid/ledningsuppdrag i LH:s 
grundutbildning eller utbildningsvetenskap  

 
Efter diskussion kring vissa konkreta exempel förordar 
forskningskommittén att Lärarhögskolan står fast vid 
en konsekvent linje och stryker ansökningar som 
innehåller felaktigt ifylld information som gynnar den 
sökande och där den sökande inte har skrivit en 
motivering. Om motivering finns men avslås ska 
endast anslaget eller publikationen strykas. 
 
Då många sökande anger mindre anslag som är svåra 
att kontrollera diskuterar forskningskommittén 
möjligheten att inför kommande utlysningar höja den 
undre beloppsgränsen för anslag. Det skulle minska 
antalet felaktiga eller svårbedömda anslag. 
 
Förslag till beslut: Forskningskommittén 
rekommenderar Lärarhögskolans styrelse att fördela 
medel till sökande enligt den ordning som faller ut 
i poängmallen efter att de principer 
för bedömning som forskningskommittén kommit 
fram till har verkställts.   
 
Länk till utlysning:  
https://bit.ly/3mQvBnX  
  
Bilaga p 19 a  
Styrelsebeslut för utlysning  
  
Bilaga p 19 b  
Principer och ställningstaganden för fördelning av 
medel  
 
 
 

https://bit.ly/3mQvBnX
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20 Lägesrapport: Uppföljning av 
publikationer 
utbildningsvetenskap samt 
externa medel  

Christina Ottander och Anna Nordström föredrar 
ärendet. Anna inleder med att redogöra för hur 
kodningen fungerar i ekonomisystemet när man lägger 
in externa medel. Det går att få fram externa medel 
inom utbildningsvetenskap genom att söka fram 
projekt på kod 503. En testsökning på år 2020 visade 
på 58 projekt som inkluderar områdena didaktik, 
pedagogik och pedagogiskt arbete. Det finns dock 
några potentiella felkällor som man måste ta hänsyn 
till: 

- man måste själv registrera forskningsområden 
vilket innebär ett visst mått av godtycke 

- SCB:s definition av utbildningsvetenskap 
stämmer inte helt överens med 
Lärarhögskolans definition 

 
Forskningskommittén diskuterar vikten av att hitta ett 
sätt att få forskare att koda relevanta anslag på 
utbildningsvetenskap så att de kan sökas fram i 
ekonomisystemet. Initialt kan göras en undersökning 
vid institutionerna för att fånga upp deras uppfattning 
om av vad de betraktar som utbildningsvetenskap och 
inte.  
 
Christina Ottander redogör därefter för arbetet med 
uppföljning av utbildningsvetenskapliga publikationer. 
Arbetsgruppen består av Christina Ottander, Anna 
Larsson och Per-Åke Rosvall som utgör ett stöd för 
Cristian Colliander som arbetar med att förbättra 
söksträngen för utbildningsvetenskaplig forskning för 
ett mer korrekt utfall vid utsökning på publikationer i 
DiVA. 
 
Forskningskommittén menar att det vore värdefullt att 
få institutionernas synpunkter på relevansen av 
utfallet i DiVA. Denna förfrågan kan i sådana fall göras 
samtidigt som frågan om kodning av 
utbildningsvetenskapliga anslag.  
 
Förfrågan till institutioner tas upp vid nästa FK i 
samband med ny lägesrapport.  
 

21 Initiering av 
karriärtjänstprogram 

 
Carina Rönnqvist föredrar ärendet och redogör för den 
planerade processen. Forskningskommittén förordar 
att utlysningen föregås av dialog med fakulteter, 
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institutioner och DUV (doktorandföreningen i 
utbildningsvetenskap). 
 
Forskningskommittén diskuterar utlysnings- och 
ansökningsprocess och förordar en bred utlysning. Ett 
första steg kan vara att institutionerna får skicka in en 
intresseanmälan för att ta emot en LH-finansierad 
doktorand. Eventuellt kan fakulteter i samråd med 
institutioner ta fram områden för satsningar 
 
Inför beslut i styrelsen ska kopplingen mellan 
forskarskola och karriärtjänster tonas ned i 
beslutsunderlaget. I övrigt stödjer FK det liggande 
förslaget. 
 
 

22 Forskningsbudget för 2022 
och långsiktig 
forskningsplan  

Anna Nordström föredrar ärendet och visar på de 
större förändringarna i budgeten. 
 
Forskningskommitténs beslutsförslag till styrelsen: 
Forskningskommittén förordar att Lärarhögskolans 
styrelse att fatta beslut om den föreslagna budgeten för 
2022. 
 
När det gäller den långsiktiga forskningsplanen 
diskuterar forskningskommittén hur ska viktningen 
mellan de olika posterna i budgeten ska se ut framgent 
samt hur Lärarhögskolan ska använda den pott som nu 
finns på raden ej planerade satsningar. 
 
De förslag som framkommer är bland annat att 
Lärarhögskolan ska: 

- öka potten för forskningstid 
- tidigarelägga de riktade 

forskningssatsningarna 
- skapa fler karriärtjänster 
- avsätta mer medel till praktiknära forskning 

 
Forskningskommittén diskuterar i anslutning till detta 
hur Lärarhögskolan ska undvika Matteuseffekten i 
fördelning av forskningstid och lägger fram en idé om 
att låta fördelningen vara behovsprövad på samma sätt 
som i de riktade satsningarna. 
Forskningskommittén menar att satsningen på 
doktorandutlysningen och forskarskolan bör ligga på 
samma nivå som tidigare. 
 
Christina Ottander, Carina Rönnqvist, Anna 
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Nordström och Eva Lindgren tar med sig 
synpunkterna och tar fram ett nytt förslag på 
forskningsplan inför nästa sammanträde. 
 

23 ULF budget 2022 
inklusive samverkanscheckar  
 
 
 
 
 
 

Eva Lindgren föredrar ärendet och redogör för 
innehållet i ULF-budgeten. 
 
Några av kraven för permanentning av ULF är att 
 

- fler skolhuvudmän involveras 
- samverkan breddas och fördjupas  

 
Arbetsgruppen för ULF vid Umu menar också att det 
är viktigt att fler inom Umu får möjlighet att arbeta 
med praktiknära skolforskning. Man arbetar just nu 
med att ta fram ett basavtal för skolhuvudmän. 
 
För 2022 har ULF vid Umu erbjudit grupper med 
pågående ULF-projekt att få en fortsättningscheck på 
120 tkr för att utveckla och utvidga det pågående 
projektet. 
 
Man planerar även att utlysa samverkanscheckar på ca 
100 tkr som kan sökas av forskare eller lärare för att 
initiera praktiknära samarbete mellan skola och 
akademi. Dessa medel kan också utgöra medel för ett 
basavtal. Samverkanscheckarna ska följas upp med en 
projektutlysning. 
 
Uppdrag som samordnare för praktiknära forskning 
kommer att utlysas. 
 
Dessa frågor om ULF ska även diskuteras i nästa FK: 

- Samverkanscheckar 
- Utökning av posten för ULF-projekt 

 
FK stödjer budgetförslaget för 2022 med de föreslagna 
justeringarna. 
 
 
 

24 Post-Covid Christina Ottander lyfter frågan om formerna för 
forskningskommitténs möten under läsåret. 
Forskningskommittén förordar att själva mötena 
fortsatt hålls på zoom under en tid framöver men att vi 
bokar in tid för en lättare gemensam lunch som stöd 
för informella samtal. 
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25 Övriga frågor 
 
Profilområden vid Umu 

 
 
Eva Lindgren lyfter frågan om medel för forskning till 
profilområden. Det finns ett förslag om att 
universiteten ska få ansöka om profilområden. Efter en 
extern utvärdering av profilområdena fattas beslut om 
vilka profilområden som universiteten ska få medel 
för.  
 
Det finns en central grupp från Umu som arbetar med 
att ta fram profilområden vid lärosätet. Arbetet med 
uppföljning av publikationer och externa medel blir en 
viktig del i valet av profilområden. 
 
Lärarhögskolan har utsett en egen grupp som arbetar 
med denna fråga för att gå till grunden med om 
utbildningsvetenskap skulle kunna vara ett av dessa 
profilområden vid Umu. Dessa personer är PO Erixon, 
vid estetiska institutionen samt Linda Rönnberg vid 
tillämpad utbildningsvetenskap. 
 
Forskningskommittén kan fungera som resurs för 
arbetsgruppen.  

 
 

Ordförande Vid tangenterna 

Christina Ottander 
 
Justeras 
 
J Ola Lindgren 

Carina Rönnqvist 
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