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Protokoll, sammanträde med styrgruppen för
Forskningsplattformen Lärande i samverkan
Tid:

2021-10-04 kl. 13:00-14:30 via Zoom

Närvarande:

Andreia Balan § 1-5
Anna-Karin Edberg
Therese Granekull
Ingela Jeppsson, sekreterare
Agneta Jonsson
Anders Jönsson, ordförande
Anna Karlsdotter
Andreas Magnusson
Andreas Redfors

Förhinder:

Cecilia Flood
Henrik Svensson

Inledning
§1

Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§2

Justeringsperson
Anna-Karin Edberg utses att, tillsammans med ordföranden, justera
protokollet.

§3

Godkännande av dagordningen
Andreas Magnusson anmäler under § 8 Övrigt – Projektidéer från
verksamheterna och ordföranden anmäler ärendet Pilotprojekt om
examensarbeten. Med dessa tillägg godkänns dagordningen.

§4

Protokoll från föregående sammanträde
Ordföranden redogör för protokollet den 6 maj. Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.
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Informationspunkter
§5

Lägesrapport ULF-samverkan
Ordföranden informerar att det som framförallt diskuteras är
regionalisering och finansiering av fortsatt ULF-samverkan. Då ULFsamverkan löper vidare som försöksverksamhet är det oklart vilka delar
som kommer att bli beständiga framöver. Olika sätt att organisera ULFsamverkan i relation till att Skolverket har en annan geografisk indelning
när det gäller professionsprogrammet skapar en del problem.
Ordföranden informerar att det finns förslag på finansieringsmodell som
innebär att pengarna kommer att fördelas till lärosätena. I Skåne finns
förslag på att ha en neutral mottagare av medel och en ekonomisk
modell med representanter för skolhuvudmän och lärosäten. Ett
motargument för modellen är att en sådan organisation bara finns i
Skåne. Ordföranden framför en oro över att lärosätena använder
tilldelade medel för att i första hand bygga upp eller stärka egna
forskningsmiljöer, något som riskerar att påverka grundtanken om att
stärka samarbetet mellan kommuner och lärosäten. Ordföranden
informerar att man inom Göteborgsnoden planerar att bjuda in alla som
medverkat i plattformsprojekt under våren 2022. En motsvarande
konferens på regional nivå kommer också att genomföras.

§6

Plattformens arbete i Coronatider
Ordföranden framför att en trolig effekt av pandemin är att det inte
inkommit några nya projektidéer. Ett seminarium kommer att erbjudas i
höst inom seminarieserien. Seminariet handlar om hur man
kommunicerar resultat från aktuell didaktisk forskning till verksamma i
skola och förskola. Seminarieledaren Gunnar Höst är verksam vid
Linköpings universitet, och ansvarar även för tidskriften ”ATENA
Didaktik”, som är en professionsvetenskaplig tidskrift om
naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Seminariet äger rum den
15 december kl. 13-15 och förhoppningen är att det genomförs på
Högskolan. Mer information finns här:
https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformenlarande-i-samverkan/pa-gang/seminarium---professionsvetenskapligtskrivande/
Agneta Jonsson efterfrågar hur plattformens framtid ser ut rörande
organisation och tidsperspektiv. Ordföranden informerar att
plattformen finansieras av forskningsmedel och att skolhuvudmännen
bidrar till finansiering av driften av plattformen. Framöver kan det bli så
att det är medel från ULF-samverkan som bidrar till finansieringen.
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§7

Återkoppling från resultatdialog för avslutade plattformsprojekt
Ordföranden hänvisar till tidigare diskussion i styrgruppen om lämplig
tidpunkt för resultatdialog. Resultatdialogen genomfördes den 16 juni
och var välbesökt från högskolans sida, men tyvärr var det inte så många
deltagare från skolhuvudmännen. Ordföranden efterfrågar när nästa års
resultatdialog ska genomföras för att möjliggöra att så många som
möjligt kan delta. Efter diskussion kommer ordföranden att undersöka
när pågående projekt avslutas och återkommer med förslag på lämpliga
datum. Therese Granekull framför att kommunerna kan undersöka vilka
kanaler som kan användas för att marknadsföra resultatdialogerna.

§8

Övrigt
Pilotprojekt om examensarbeten
Ordföranden informerar att Christina Lindh och Petra Magnusson har
sonderat möjligheterna för att kunna genomföra praktiknära projekt.
Återkopplingen är att det inte fanns något intresse från studenternas
sida. Ordföranden kommer att undersöka vad det beror på och om det
finns något att göra för att förändra detta. Anna-Karin Edberg framför
att det är viktigt att involvera studenter i uppsatskursen i processen om
input gällande upplägg och intresse. Anna-Karin Edberg framför även
vikten av att poängtera att handledaren har ett större ansvar när det
gäller samverkanskontakter. Anna Karlsdotter framför att hon haft
kontakt med Christina Lindh och Petra Magnusson och menar att det
behövs bättre framförhållning mot huvudmännen för att skapa de bästa
planeringsförutsättningarna.
Projektidéer från verksamheterna
Ordföranden informerar att de projekt som startar upp är så kallade
fortsättningsprojekt, exempelvis projekt om naturvetenskap i förskolan,
breddad syn på naturvetenskapen och om rörelse i förskolan.
Ordföranden informerar om en vetenskaplig rapport som handlar om
Undervisning om kemi och fysikrelaterade vardagsfenomen i förskolan:
https://www.hkr.se/contentassets/7faf692967e7421e9a238adb032514
4d/undervisning-om-kemi--och-fysikrelaterade-vardagsfenomen-iforskolan.pdf
Andreas Magnusson efterfrågar hur informationen om möjligheten att
ansöka om projektidéer kan kommuniceras inom kommunerna. Andreas
Magnusson föreslår att ordföranden deltar på ledningsmöten på
kommunerna för att informera om ansökningsprocessen och resultat
från genomförda projekt. Ordföranden är positiv till förslaget och ber
kommunrepresentanterna återkomma med förslag på lämpliga tider.
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Anna-Karin Edberg efterfrågar om det finns något område där det
saknas projekt. Ordföranden informerar att det finns viss spridning men
att det saknas projekt inom fritidshem, ett område som behöver stärkas.
Ordföranden framför att det är positivt om kommunerna kan sprida
information om seminariet i höst i sina kanaler. Kanske kan det vara en
katalysator för att väcka intresse och en möjlighet att knyta kontakter.
Andreas Magnusson föreslår att man inom kommunerna kan erbjuda
stöd för att göra en projektansökan, en extra granskning innan ansökan
skickas in till plattformen. Ärendet diskuteras vidare vid nästa möte.
Nästa möte
Nästa möte är den 18 november kl. 13-15 på Högskolan med möjlighet
för de som önskar att delta digitalt via Zoom. Mötet inleds med
gemensam lunch kl. 12 på Restaurang Metropol.

Ordföranden tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras

Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg (7 Oct 2021 11:17 GMT+2)

Anna-Karin Edberg

Anders Jönsson

Anders Jönsson (7 Oct 2021 11:21 GMT+2)

Anders Jönsson
Ordförande

Ingela Jeppsson
Ingela Jeppsson (7 Oct 2021 11:47 GMT+2)

Ingela Jeppsson
Sekreterare

Forskningsplattformen Lärande i samverkan | Högskolan Kristianstad | 044-250 30 00 | www.hkr.se

Protokoll FpLiS 211004
Slutgiltig revideringsrapport
Skapad:

2021-10-07

Av:

Ingela Jeppsson (ingela.jeppsson@hkr.se)

Status:

Signerat

Transaktions-ID:

CBJCHBCAABAA2kCX16tzTgas5S3c9W_cDbnY4bA3F7j9

2021-10-07

”Protokoll FpLiS 211004” – historik
Dokumentet skapades av Ingela Jeppsson (ingela.jeppsson@hkr.se)
2021-10-07 - 06:45:57 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Anna-Karin Edberg (anna-karin.edberg@hkr.se) för signering
2021-10-07 - 06:46:46 GMT

E-postmeddelandet har visats av Anna-Karin Edberg (anna-karin.edberg@hkr.se)
2021-10-07 - 09:15:09 GMT

Dokumentet har e-signerats av Anna-Karin Edberg (anna-karin.edberg@hkr.se)
Signaturdatum: 2021-10-07 - 09:17:10 GMT – Tidskälla: server

Dokumentet skickades med e-post till Anders Jönsson (anders.jonsson@hkr.se) för signering
2021-10-07 - 09:17:11 GMT

E-postmeddelandet har visats av Anders Jönsson (anders.jonsson@hkr.se)
2021-10-07 - 09:19:58 GMT

Dokumentet har e-signerats av Anders Jönsson (anders.jonsson@hkr.se)
Signaturdatum: 2021-10-07 - 09:21:01 GMT – Tidskälla: server

Dokumentet skickades med e-post till Ingela Jeppsson (ingela.jeppsson@hkr.se) för signering
2021-10-07 - 09:21:03 GMT

E-postmeddelandet har visats av Ingela Jeppsson (ingela.jeppsson@hkr.se)
2021-10-07 - 09:22:20 GMT

Dokumentet har e-signerats av Ingela Jeppsson (ingela.jeppsson@hkr.se)
Signaturdatum: 2021-10-07 - 09:47:11 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2021-10-07 - 09:47:11 GMT

