
Verksamhetsberättelse för SWERA år 2020/21

1. Årsmöte

Det ordinarie årsmötet hölls den 7 oktober 2020 på Zoom under SWERA:s årliga konferens. 29
medlemmar deltog i mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsplanen för 2020/21
godkändes.

2. Styrelsens verksamhet

Styrelsen konstituerades efter årsmötet med Sverker Lindblad som omvald ordförande och, som
föregående år, Anna Jobér som vice ordförande, Daniel Pettersson som kassör samt Åsa Lindberg-
Sand som sekreterare. Därutöver har styrelsen bestått av: Angerd Eilard och Åsa Hirsch samt
suppleanterna Elisabeth Hultqvist, Ulrika Haake, Marie Nilsberth, Ali Osman och Per-Åke Rosvall.
Doktorandrepresentanter har varit Jonas Udd och Tina Lidström.

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden (16/10, 10/12, 14/1, 18/2, 18/3, 15/4,
20/5, 19/8, 23/9 samt den 5/10). Övergripande har styrelsen varit aktiv under hela året och lagt fokus
på att understödja fortsatt utveckling av rådens arbete. Förutom att arbeta för större synlighet i
sociala medier har styrelsen även att börja använda PfS portal för att samla informationen om
SWERA och göra det möjligt för råden att ha egna sidor för att visa sin verksamhet.

3. Aktiviteter under verksamhetsåret

3.1. SWERA anordnade sin årliga konferens 2020 i samverkan med Göteborgs universitet.
Konferensen var för första gången helt digital på grund av Covid-pandemin. Den utvärdering som
gjordes visade att formatet var mycket lyckat och i jämförelse med tidigare konferenser ledde till ett
ökat deltagande generellt men framför allt för doktoranderna. Deltagarna uppskattade det digitala
formatet.

3.2. I samband med SWERA-konferensen anordnades även professorsmötet inom det pedagogiska
kunskapsområdet. Årsberättelse i bilaga 1.

3.3. SWERA har fyra råd: Forskningspolitiska rådet, forskarutbildningsrådet, tidskriftsrådet samt
doktorandrådet. Råden bedriver egen verksamhet, vilket framgår av deras årsredovisningar
(bilaga 1). För råden gäller:

 Råden informerar både på SWERA:s rådslag och på hemsidan om sin verksamhet och om hur
man anmäler sitt intresse för att kunna delta i rådets aktiviteter.

 Rådet ger förslag på nya medlemmar till rådets arbetsgrupp.
 Råden väljer själva sina ordförande.
 Varje råd bör ha en kontaktperson/medlem i styrelsen.
 SWERA:s styrelse utser medlemmarna i rådens arbetsgrupper (utom för doktorandrådet som

är fristående). Det sker normalt vid styrelsens första möte efter konferensen.
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3.4 Styrelsen har arbetat med att starta om det forskningspolitiska rådet som har saknat ordförande.
Styrelsen ser rådet som en nödvändig del av SWERA:s arbete. Se bilaga 1.

3.5. SWERA:s hemsida och Facebook-sida. SWERA:s hemsida ligger nu i PfS portal på
Linnéuniversitetet i samverkan med tidskriften. Facebook se:
https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch/

3.6. Arbetet med att stärka det internationella forskningssamarbetet fortsätter. SWERA är fullvärdig
medlem av WERA (World Educational Research Association) och har en plats i WERA council.

4. Medlemmar

Antalet medlemmar har ökat och utgör i slutet av verksamhetsåret 433 personer.

5. Ekonomi

5.1. Under verksamhetsåret har insatserna för en ökad medlemsrekrytering fortsatt. Ekonomin är
god. Utgifter under året har varit omkostnader vi haft i samband med konferensen samt några
kostnader i samband med ekonomiska transaktioner.

6. Pedagogisk Forskning i Sverige

Redaktionen för SWERA:s tidskrift presenterade i vederbörlig ordning sin verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan vid SWERA:s årsmöte 2020 som också godkände såväl VB som VP.

7. Valberedningens arbete och förslag

Valberedningens arbete och förslag kommer att presenteras vid årsmötet. Valberedningen består av
Eva Reimers, Viveca Lindberg och Getahun Yacob Abraham.

https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch/
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Bilaga 1: Årsberättelser

1. Professorsmötet
2. Forskningspolitiska rådet
3. Forskarutbildningsrådet
4. Tidskriftsrådet
5. Doktorandrådet
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Årsberättelse från Professorsmötet 2020

Aktiviteter inför och efter professorsmötet

Det som professorsmötesgruppen framför allt har arbetat med under året, är att:

 Kontakta lärosäten för att uppdatera listan över befintliga professorer inom det pedagogiska
kunskapsområdet i Sverige. Listan fylldes på och användes för att skicka en riktad kallelse till
det årliga professorsmötet och SWERA2020.

 Uppdatera den sakkunnigpool som finns och komplettera den med ytterligare professorer och
personer i dessa professorers närhet. Listan fylldes på med närmare 30 professorer och
docenter under året.

 Påbörja en kategorisering av de sökord som sakkunniga använder för att beskriva vilka
”expertområden” som vi anger att vi har.

 Lägga ut relevanta och uppdaterade underlag på vår SWERA-portal, under SWERA-resurser.
Se: https://pedagogiskforskning.se/swera-resurser/

Professorsmötet 6 oktober 2020

Det årliga professorsmötet genomfördes den 6 oktober 2020 i samband med SWERA2020. Deltog
gjorde nästan 50 personer. På programmet stod Gemensamma angelägenheter (presentation-srunda,
SWERA-resurser: professorsrekrytering och bedömning, sakkunnigpool och medskick till SWERAs
styrelse) och Temat: Det pedagogiska områdets intellektuella och sociala organisering: inledande
inspel utifrån rekrytering av professorer, vilket inleddes av professor Eva Forsberg.

Sakkunnigpoolen

Vd mötet gick vi igenom sakkunnigpoolen och många positiva ord gavs om denna. Det som särskilt
uppskattades var sökorden. Efter mötet summerades till ca 75 personer i sakkunnigpoolen. Ulrika
Haake fick i uppdrag att fortsätta fylla på sakkunnigpoolen under SWERA-konferensen och några
dagar efter den och sedan ladda upp en ny uppdaterad version under SWERA-resurserna.

Ulrika Haake fick också i uppdrag att till nästa år göra en analys av sökorden, som säger mycket om
vad det är för områden inom det pedagogiska kunskapsområdet som våra professorer befinner sig
inom. Detta för att se både koncentration och bredd i intresseområden. Detta tas upp vid nästa
professorsmöte och SWERA-konferens 2021.

Angelägna frågor inför framtiden – för SWERA att ta tag i

Följande områden uppmärksammades under professorsmötet:

1. Sakkunnigbedömningar: vem anses vara behörig? Angående utlysningar med för- och efterled
och bedömning av innehållslig kompetens/ämneskompetens.

2. Sammanläggningsavhandlingar kontra monografier: hur uppfostras nuvarande och nästa
generation forskare, vad värdesätts i forskning – produkt/process?

3. Olika publiceringstraditioner och samförfattande: vem gynnas av sammanläggnings-
avhandlingar? Doktorander? Handledare? Vad har vi för traditioner vad gäller när man som
handledare står med och inte på doktoranders publikationer och tvärtom? Etiken i detta!

4. Samarbete/samverkan med omgivande samhälle och andra sektorer. Hur gör vi detta? Kan vi
bli bättre på detta?

Flera av dessa punkter tas med in i nästa professorsmöte och SWERA-konferensen 2021.
För professorsmötet 3 juni 2021/Sverker Lindblad & Ulrika Haake

https://pedagogiskforskning.se/swera-resurser/
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Verksamhetsberättelse för SWERAs Forskningspolitiska Råd 2020/21

Det forskningspolitiska rådet re-konstituerades under verksamhetsåret. Ett program med uppgifter för
rådet antogs, liksom en styrgrupp med fem ledamöter inklusive sammankallande ledamot.

Till sammankallande/ordförande utsågs Annica Löfdahl Hultman, Karlstad och till styrgrupp för rådet
utsågs Josef Siljebo, Umeå; Guadelope Francia, Gävle; Johan Liljestrand, Gävle; samt Elsi-Brith
Jodal, Göteborg. Rådet har sedan sedan rekonstitureringen haft fyra protokollförda möten med i
genomsnitt nio deltagare per möte.

En huvuduppgift för det forskningspolitiska rådet är att observera och analysera den
forskningspolitiska omvärlden för det pedagogiska kunskapsområdet som ett underlag för diskussioner
och eventuella ställningstaganden inom SWERA.  Under verksamhetsåret har vi därför genomfört
övergripande kartläggningar och analyser av viktigare forskningsfinansiärer för det pedagogiska
kunskapsområdet. De vi kartlagt är VR-UVK, Skolforskningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond,
Forte, och AFA. Detta arbete ska dokumenteras och läggas ut på SWERAs hemsida.

Under verksamhetsåret har rådet planerat ett webbinarium vid SWERA2021 under temat
Forskningskvalitet och Forskningsfinansiering.. Inbjudna deltagare är företrädare för
forskningsfinansiärer, utbildningsutskottet samt forskare inom det pedagogiska kunskapsområdet.
Under SWERA2021 genomförs också ett rådslag rörande det forskningspolitiska rådets verksamhet
och uppgifter.
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SWERA:s forskarutbildningsråd - verksamhetsberättelse 2020/21

Under 2020/21 har arbetsgruppen i SWERA:s forskarutbildningsråd bestått av Gun-Britt
Wärvik (GU) som ordförande och övriga deltagare i gruppen har varit: Carl-Henrik Adolfsson
(LnU), Angerd Eilard (HKr), Malin Kronqvist-Håård (ORU, för doktoranderna) och Åsa
Lindberg-Sand (LU), som är rådets kontaktperson i styrelsen. Sedan SWERA2020 har vi haft
fem möten under våren (24/2, 26/3, 16/4, 7/5, 14/6) och planerar att ha några till inför
SWERA2021.

Forskarutbildningsrådet har tagit fram en lista över lärosäten/institutioner med
forskarutbildningar inom det pedagogiska kunskapsområdet, inklusive ämnen och
kontaktpersoner/studierektorer. Denna lista uppdateras årligen inför SWERA-mötet vilket
samtidigt innebär att rådets möte aktualiseras för denna grupp.

Till SWERA-konferensen 2020 arbetade vi tillsamman fram ett underlag om hur den
kollegiala granskningen av ansökningar till forskarutbildning inom det pedagogiska
kunskapsområdet är utformad. Materialet, som vi samlade in genom frågor via mejl till
lärosätena under våren 2020, redovisades på rådets programpunkt vid konferensen. Under
våren 2021 har vi arbetat vidare på materialet för att kunna presentera det som en
kartläggning av hur antagningspraktikerna ser ut, till exempel i PfS.

Till konferensen hade doktorandkåren också bjudit in Åsa Lindberg-Sand, Anders Sonesson
och Maja Elmgren för att redovisa sitt pågående projekt om hur erfarna ledamöter i
betygsnämnder beskriver sitt bedömningsarbete.

Sedan SWERA2020 har arbetsgruppen arbetat med att sammanfatta rådets olika
kartläggningar som presenterats 2014–2019, som ett möjligt bidrag under temat inre och
yttre gränsarbete till SWERA2021. Forskarutbildningen har under de senare decennierna i
flera avseenden genomgått genomgripande förändringar, både nationellt och internationellt.
Rådet avser att fortsätta arbetet med nationell kartläggning för att därigenom bidra till
erfarenhetsutbyte och diskussion men kommer även att arbeta med internationella
utblickar.
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Tidskriftsrådets årsberättelse

Tidskriftsrådet är en sammanslutning där vi inom ramen för SWERA samarbetar kring
kvalitets- och utvecklingsfrågor gällande vetenskapliga tidskrifter. Samarbetet utgår från en
övertygelse om att vetenskapliga tidskrifter är en viktig del i den vetenskapliga formeringen
av det pedagogiska kunskapsområdet. Inom rådet genomförs varje år ett antal digitala
möten i syfte att främja samverkan och kvalitetsdiskussioner. Utöver detta har
tidskriftsrådet varje år ett särskilt seminarium vid SWERAs årliga konferens med framarbetat
tema utifrån tidskriftsrådets arbete med syfte att inbegripa fler i frågor om tidskriftsarbete.
Under konferensen 2020, som genomfördes som ett digitalt möte, hade tidskriftsrådet bjudit
in Helena Francke från Högskolan i Borås för att informera om hur arbetet med open access
utvecklas samt Anders Sundin från Vetenskapsrådet för att informera om Vetenskapsrådets
arbete med finansiering av tidskrifter.

I nuläget består tidskriftsrådet av:

Daniel Pettersson (sammankallande, Högskolan i Gävle)

Petra Angerwall (Högskolan i Borås)

Tina Lidström (Linköpings universitet)

Linda Rönnberg (Umeå universitet)

Emma Vikström (Örebro universitet)

Bettina Vogt (Linnéuniversitetet)
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Doktorandrådets verksamhetsberättelse 2020/2021

Kommunikation
Under verksamhetsåret 2020/2021 har Doktorandrådet utvecklat sin primära kontaktyta,
Facebook-sidan ”SWERA:s doktorandråd”, genom olika inslag med syftet att öka interaktionen
och kommunikationen med samt mellan medlemmar. Exempelvis har medlemmarna fått vara
delaktiga i arbetet inför det nytillkomna vårseminariet där medlemmarna genom
omröstningar på Facebook-sidan har fått tycka till om form och innehåll. Medlemmarnas input
blev sedan en del av planeringen inför detta vårseminarium. Vidare var syftet med detta
seminarium att skapa möjligheter för doktorander att interagera och kommunicera om sin
forskning samt om andra frågor som är angelägna för doktoranders situation och villkor (i
synnerhet under detta år med en pågående pandemi). 20 doktorander deltog från fyra
lärosäten med fokus på presentationer av forskning, kortare diskussioner om detta samt
reflektioner i mindre grupper via Zoom. Seminariet var ett uppskattat inslag för både nya
doktorander och för de som varit doktorander en längre tid. Presentatörerna fick välja att
presentera på engelska eller svenska för att på så sätt inkludera fler. Ytterligare har
Doktorandrådets målsättning att öka interaktionen och kommunikationen med medlemmar
medfört utskick av medlemsbrev (3 ggr under året). Dessa medlemsbrev har skickats ut både
via Facebook-gruppen och via mail. Inom ramen för dessa brev har Doktorandrådets
arbetsgrupp beskrivit sitt nuvarande arbete, kommande aktiviteter samt sitt arbete i stort.
Dessutom har doktorander, i medlemsbrevet, uppmanats att använda t.ex. Facebook-gruppen
för att komma i kontakt med andra doktorander och för att sprida information.

Rekrytering av medlemmar
Under året 2020/2021 har det fokuserade arbetet kring att skapa ökad interaktion och
kommunikation med doktorander fungerat som ett sätt att sprida information om
Doktorandrådets arbete samt att behålla och rekrytera medlemmar. Exempelvis har det
nytillkomna vårseminariet i Doktorandrådets arbetsgrupp fungerat som en aktivitet att
rekrytera nya medlemmar genom. Vidare har även den utökade kommunikationen via
Facebook fungerat som ett sätt att bibehålla och rekrytera nya medlemmar.

SWERA-konferensen
Doktorandrådet har under året 2020/2021 arbetat med planering och genomförande av
Doktorandrådets förkonferens med Malmö universitet som värd, där Kristine Hultberg Ingridz,
Maria Söderling m.fl. även ingått i den lokala planeringskommittén. En målsättning för rådet
har varit att möjliggöra för fler doktorander att delta i konferensen, detta genom att
genomföra den på engelska samt digitalt vilket medfört att en kostnad för endast
medlemsavgiften tillkommit. På så vis bör fler doktorander kunna delta, vilket är mycket
positivt. Vidare har doktorandrepresentanter i SWERA: s råd varit delaktiga i planeringen av
rådsseminarium i de fall det varit aktuellt.

Arbetsgrupp och representation i SWERA
Jonas Udd, Göteborgs universitet, ordförande
Tina Lidström, Linköpings universitet, vice ordförande och doktorandrepresentant i
Tidskriftsrådet
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Josef Siljebo, Umeå universitet, sekreterare
Alex Örtegren, Umeå universitet, suppleant i Forskningspolitiska rådet
Jeanette Koskinen, Örebro universitet, Kommunikationsansvarig
Maria Lennartsdotter, Karlstad universitet, doktorandrepresentant i Forskningspolitiska
rådet
Malin Kronqvist Håård, Högskolan Dalarna, doktorandrepresentant i Forskarutbildningsrådet
Kristine Hultberg-Ingridz, Malmö universitet, lokala organisationskommittén
Maria Söderling, Malmö universitet, lokala organisationskommittén

Arbetsgruppen har under året mötts cirka 9 gånger, samt därutöver i olika konstellationer,
både via Zoom, telefon och mail.
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