
Verksamhetsberättelse FND 2020-2022 
 

Styrelsen har under verksamhetsåren bestått av 

 

Mats Lundström, Malmö universitet, ordförande  

Pernilla Granklint-Enochson, Malmö universitet, ledamot och kassör  

Maria Åström, Göteborgs universitet, ledamot och sekreterare  

Karin Stolpe, Linköpings universitet och Skolforskningsinstitutet, ledamot och v ordförande 

Per Högström, Högskolan Halmstad, ledamot 

Andreas Göransson, Linköpings universitet, suppleant 

Dessutom har Anna-Karin Westman, Mittuniversitet varit adjungerad till styrelsemötena som 

representant för konferensarrangören 2022.  

Styrelsen har under verksamhetsåren haft sju styrelsemöten via zoom samt utöver detta en 

aktiv kommunikation via e-post. Förutom de frågor som beskrivs särskilt nedan har styrelsen 

på sina sammanträden rapporterat och diskuterat aktuella händelser och företeelser inom, eller 

med anknytning till, naturvetenskapernas didaktik nationellt och internationellt. 

De frågor som styrelsen särskilt arbetat med under året är följande: 

 Uppföljning av konferensen i Göteborg 2020 som genomfördes on-line och samlade 

58 deltagare. 

 Planering och genomförande av FND-konferensen 2022 som arrangeras av 

Mittuniversitetet med Anna-Karin Westman som spindel i nätet. Tillsammans med den 

lokala organisationskommittén har styrelsen arbetat med att ta fram ett tema för 

konferensen: ”Praktiknära skolforskning i naturvetenskapernas och teknikens 

didaktik” samt i granskningen av de inskickade bidragen. Genom styrelsens beslut 

bidrar FND ekonomiskt till genomförandet av konferensen. 

 Styrelsen har under slutet av verksamhetsperioden arbetat aktivt med att ta fram en 

arrangör av FND-konferensen 2024.  

 Styrelsen har under åren utvecklat samarbetet med det nationella resurscentrat i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). De år då NATDID inte håller 

sin konferens FOBAS delas pris till bästa examensarbete ut på FND-konferensen. Det 

ges då också möjlighet för pristagarna att presentera sina uppsatser.  

 Under verksamhetsperioden har ett halvt temanummer (4 artiklar) från konferensen 

2020 publicerats i NorDiNa (2022/2). Gästredaktörer för detta har varit Karin Stolpe 

och Eva Nyberg, Göteborgs universitet. 
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Pernilla Granklint-Enochson, kassör Maria Åström, sekreterare 

 

 

 

 

Andreas Göransson, ledamot Per Högström, ledamot                        

  

 

 

 

 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


		2022-10-20T08:44:53+0000


		2022-10-20T09:50:32+0000


		2022-10-21T12:43:42+0000


		2022-10-21T12:53:52+0000


		2022-10-24T06:49:03+0000




