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Kungliga biblioteket (KB) har beretts tillfälle att yttra sig över
mbricerat slutbetänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande
och förbättring. KB stödjer i huvudsak utredarens rekommendationer i
rapporten och lyfter i yttrandet fram två områden:

l. Utbildningsbibliotekens (skol- och lärosätesbiblioteken) roll och
betydelse i samverkan kring praktiknära forskning samt

2. Öppen vetenskap: Förslag på kompletterande åtgärder för att, inom
ramen för utredningens kartläggning och resultat, påskynda
omställningen till ett öppet vetenskapssystem.

KB:s kommentarer till rekommendationerna

Utbildninesbibliotekens roll och betydelse fskol- och lärosätesbibliotek)

I samverkan kring den praktiknära forskningen är tillgången till aktuell
forskning betydelsefull. Skollagen ställer också krav på att skolan ska
vila på vetenskaplig grund. Tillgång till vetenskapliga publikationer är
dock ingen självklarhet utanför lärosätena (och även mellan lärosätena
är tillgången ojämlik). Tvärtom finns i princip ingen tillgång i gmnd-
och gymnasieskolan, då huvuddelen av forskningsresultaten publiceras i
låsta, prenumerationsbaserade tidskrifter

Samtliga bibliotek som är direkt kopplade till olika
utbildningsinstitutioner inom den formella utbildningssektorn benämns
utbildningsbibliotek. Dessa styrs av en moderorganisation med egna
utbildnings- och forskningsmål. De har en viktig pedagogisk funktion
och att främja forskning och utbildning är därmed ett självklart ändamål
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för utbildningsbiblioteken. De utgör således en omistlig stödfunktion
för lärande och informationsförsörjning, inte minst genom att i
dagsläget ombesörja tillgång till inlåst information men också för att
stmkturera och guida till öppet tillgängliga resurser.
Utbildningsbiblioteken är en signifikant komponent i forskningens
infrastruktur och vid övergången till ett öppet vetenskapssystem.

Det är med stöd av bibliotekarieprofessionens kompetens i att
tillgängliggöra och förmedla information som forskningsresultaten till
fullo kan utnyttjas. I och med övergången från tryckt till digital
vetenskaplig litteratur har behovet av vägledning ökat och
utbildningsbiblioteken har successivt utvecklat en pedagogisk roll
gentemot såväl studenter som forskare och bidragit till ökad
informationskompetens. KB vill här framhålla utbildningsbibliotekens
betydelse när det gäller publicering, sökbarhet och digitalt bevarande av
vetenskaplig publicering. Därför föreslår KB att utbildningsbibliotekens
betydelse generellt synliggörs och lyfts in i rekommendationerna för
hur lärosäten och skolhuvudman kan skapa långsiktig samverkan kring
praktiknära forskning, för att stärka den vetenskapliga grund som
utbildning enligt skollagen ska vila på.

Öppen vetenskap

I regeringens forskningsproposition (Kunskap i samverkan - för
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, prop. 2016/17:50)
behandlas de stora utmaningar som samhällets digitalisering innebär.
Sveriges hela utbildningssystem står inför stora utmaningar att integrera
digital kompetens inom alla områden och utvecklingen av digitala
pedagogiska verktyg behöver prioriteras högre. Denna
digitaliseringsprocess innebär också stora möjligheter för
implementeringen av ett öppet vetenskapssystem.

Rekommendationer för att stärka skolhuvudmännens medverkan
i praktiknära forskning

KB välkomnar utredningens rekommendation till regeringen att
påskynda övergången till ett öppet vetenskapssystem, med särskild vikt
på öppen tillgång till forskningsresultat och öppna lärresurser.

KB föreslår också att rekommendationerna till huvudmännen inom
skolväsendet kompletteras med rekommendationer att skapa kunskap
och förståelse för omställningen till ett öppet vetenskapssystem, vad
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detta kan innebära för samverkan kring praktiknära forskning samt det
systematiska kvalitetsarbetet att integrera resultat från praktiknära
forskning i förbättringsarbetet.

Rekommendationer som stärker lärosätenas roll i

utbildningssystemet.

KB föreslår att rekommendationerna till lärosätena även inkluderar att
arbeta för att kunskaper, incitamentsstrukturer och konkreta färdigheter
för öppen vetenskap ska stärkas, med syfte att främja studenters och
forskares möjligheter att ta del av och bidra till ett öppet
vetenskapssystem.

Rekommendationer om ett utökat uppdrag till
Skolforskningsinstitutet

KB föreslår att rekommendationerna lyfter behovet av en kunskaps- och
resursbas främst kopplat till öppet tillgängligt publikationer och öppna
lärresurser. Till exempel kan funktionen att ta fram systematiska
översikter och andra forskningssammanställningar inom skolväsendets
område utökas till att även vägleda aktörer i att både hitta, publicera och
sprida öppet tillgängliga publikationer. Konkret kan detta genomföras
genom att: en lista över högkvalitativa tidskrifter som är öppet
tillgängliga tas fram; tips och råd om alternativa accessvägar ges;
information om hur forskningsresultat kan göras öppet tillgängliga ges;
och en kartläggning av hur öppna lärresurser produceras, hittas och
används tas fram.

Kopplat till utredningens rekommendation att Skolforskningsinstitutet
bör få i uppdrag att ta fram och driva en nationell webbplats för att .
underlätta medverkan och deltagande i praktiknära forskning, föreslår
KB även att information och resurser på en sådan webbplats tydligt
kopplas till olika aspekter av ett öppet vetenskapssystem. KB vill här
också betona behovet både av att undersöka möjligheterna att
implementera en sådan webbplats i redan befintlig webbplats och av att
säkerställa att (meta)data mellan olika berörda webbplatser länkas.
Detta för att stärka hittbarhet och användarvänlighet för alla användare.

Rekommendationer för att öka medelstilldelningen för
praktiknära forskning

I samband med att lärosätena rekommenderas att säkerställa att medel

för praktiknära forskning avsätts inom ramen för det interna
resursfördelningssystemet föreslår KB att rekommendationerna
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kompletteras med att forskning som bidrar till ett öppet
vetenskap s sy stem bör uppmuntras och belönas.

Rekommendationer att förtydliga uppdraget till
försöksverksamheten med praktiknära forskning

KB föreslår att de prioriterade områden som utredningen har
identifierat, och som enligt utredningen kan utvecklas och prövas inom
ramen för försöksverksamheten, kompletteras med en tydlig koppling
till öppen vetenskap. Detta skulle stärka verksamhetens möjlighet att
öka forskningsintegrering inom lärar- och förskollärarutbildningen,
etablera praktiknära skolforskning som forskningsfält och bidra till att
öka kvaliteten av lärande i utbildningssystemet, så som utredningen
beskriver.

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande riksbibliotekarie Lars
Ilshammar efter handläggning av Beate Eellend och Marja Haapalainen.

'I^rsTl shammar

Biträdande riksbibliotekarie

Beate Eellend

Marja Haapalainen
Handläggare

4(6)


