Valberedningens förslag till SWERAs årsmöte 2020
Ordförande:
Sverker Lindblad, Göteborgs universitet (omval)

Ledamöter:
Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet (omval)
Daniel Petterson, Högskolan i Gävle, (omval)
Anna Jobér, Malmö universitet (omval)
Angerd Eilard, Högskolan i Kristianstad (omval)
Åsa Hirsh, Göteborgs universitet (nyval)
Nominerad som ordinarie ledamot av SWERAs styrelse på förslag av valberedningen. Åsa
har tackat ja till nomineringen.
Åsa har tidigare varit ersättare i SWERAs styrelse. Hennes forskning har ett särskilt fokus på
frågor som rör pedagogisk bedömning (inkl lärares dokumentation av kunskap och för
lärande), lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling, samt
organisation och ledning av skolutvecklande processer.

Ersättare:
Elisabeth Hultqvist, Uppsala universitet (omval)
Ulrika Haake, Umeå universitet (omval)
Marie Nilsberth (fd Tanner), Karlstad universitet (omval)
Per-Åke Rosvall, Umeå Universitet (nyval)
Nominerad till ersättare i SWERAS styrelse på förslag av valberedningen. Per-Åke har tackat
ja till nomineringen.
Rosvalls forskningsintresse berör gymnasieskolan, särskilt
- ungdomars val och inflytande över sin utbildning
- klyftan mellan allmänna ämnen och yrkesämnen, samt
- hur kunskap distribueras olika i förhållande till genusaspekter
- integration i glesbygd genom olika utbildningsinsatser
Pågående forskningsprojekt
- Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna
framtidsvägar i olika lokala kontext, finansiär: Vetenskapsrådet
- Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via
kommuners lokala Lärcentra, finansiär: Vetenskapsrådet
- Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i
yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik, finansiär: Vetenskapsrådet
Medlem i forskargruppen Utbildningspolicy och ungas övergångar

Ali Osman, Stockholms universitet (nyval)
Nominerad till ersättare i SWERAS styrelse på förslag av valberedningen. Ali har tackat ja till
nomineringen.
Ali Osmans forskningsintresse berör fenomenet övergångar, mellan olika utbildningssystem
och mellan utbildning och arbete. Exempel på frågor han arbetat med är
- hur olika typer av utbildningsinstitutioner fungerar som arenor och mekanismer för att
underlätta övergången från olika former av vuxenutbildning till arbete eller till vidare
utbildning, för människor med invandrarbakgrund
- vilka resurser utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg
studievana mobiliserat på väg till framgångsrika utbildningskarriärer
- vilken betydelse folkbildningsinstitutioner har, särskilt invandrarföreningarnas
integrationsarbete.
Osman vill vidga förståelsen för de institutionella villkoren för social inkludering i det
svenska samhället och belysa dels de sociala villkor som strukturerar de nationella och
gränsöverskridande aktiviteter/praktiker som underlättar integrering i värdlandet, men också
den möjlighetsstruktur som transnationella nätverk utgör när det gäller vidare migration och
etablering i tredje land.

Pågående projekt
- Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete, finansiär: Forte
- Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och
livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden, finansiär: Formas
- Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete, finansiär: Forte
- I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till
högre utbildning, finansiär: Vetenskapsrådet

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till revisorer: Per Andersson, Linköpings universitet (omval)
Ulf Olsson, Stockholms universitet (omval). Revisorssuppleant: Linnea Stenliden, Linköpings
universitet (nyval)

Val av valberedning
Förslag till ledamöter i valberedningen: Eva Reimers, Göteborgs universitet, Viveca Lindberg,
Stockholms universitet, vakant (då Andreas Nordin, Linnéuniversitetet avgår).

Valberedningen den 8 september 2020
Andreas Nordin (sammankallande), Viveca Lindberg och Eva Reimers

