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Bakgrund 
Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att genomföra projektet “Interaktivitet för lärande” 
som en del av de så kallade  RIPS-projekt (Riktade projekt i samverkan) som genomförs i 
PIL-enhetens regi. Riktade projekt i samverkan (RIPS) är utvecklingsarbeten där 
verksamhetsföreträdare tillsammans med PIL-enhetens medarbetare diskuterar behov av samt 
prövar och undersöker det pedagogiska värdet med olika digitala pedagogiska resurser. 

Grundtanken med projektet har varit att utvärdera verktyg för att underlätta och stödja 
studenternas lärande och interaktivitet i deras kursverksamhet. Projektet ville även få 
indikationer på om interaktiviteten mellan student-student, lärare-student och student-innehåll 
kan öka och i så fall delvis härledas till det stöd som verktyget ger.  

Projektet gavs möjlighet att via ett samarbete med företaget FeedbackFruits, genom ett 
pilottest-avtal, få tillgång till tjänsten FeedbackFruits som är ett nyutvecklat verktyg med 
fokus på högre utbildning samt med målet att öka studentinteraktiviteten med kursinnehållet. 
Mer information går att hitta på deras webbsida: https://secure.feedbackfruits.com/#pilot  

Projektgrupp: 
Erik Jonasson, pedagogisk utvecklare (projektledare) 

Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare 

Gustav Öberg, systemadministration 

Linda Flores Ohlson, lärare 

 

Genomförande 
Projektet var tänkt att löpa under läsåret 16/17 men bl a pga tjänsteleverantörens då något 
bristfälliga kommunikation kring systemets utveckling hamnade vi i ett läge där stora delar ej 
gick att utvärdera. Därmed såg vi också att utfallet av projektet inte skulle nå den potential vi 
kunde se inom projektet. Detta kommunicerades med leverantören som i det läget gav oss 
möjlighet att fritt förlänga vår pilot med ett kvartal för att på bättre sätt kunna utvärdera och 
på så sätt även bygga ett så kallat businesscase. Detta kvartal blev efter överläggningar en hel 
termin som sedan på grund av Göteborgs universitets införande av ny lärplattform fördröjdes 
och sedan förlades till HT18. Därav redovisas projektet i två delar som ”pilot 1” och ”pilot 2”. 

FeedbackFruits: 
Som tidigare beskrivits byggde största delen av projektet på att undersöka möjligheterna med 
systemet FeedbackFruits vilket under tiden för projektets genomförande genomgått en mycket 
stor utveckling. Från att när projektet först började varit ett fristående system har 
FeedbackFruits i dag utvecklats till en moduluppbyggd plattform för direktintegration mot 
större LMS-plattformar såsom Canvas. En av de stora fördelarna är att användaren inte byter 
miljö utan upplever verktyget som en del av sin traditionella miljö. Samtidigt bidrar 
FeedbackFruits med en mängd olika unika verktyg för olika pedagogiska sammanhang för att 
öka interaktion och uppmuntra till ett aktivt lärande. 
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I dag erbjuder man följande moduler inom sin plattform: (Beskrivningar från Feedbackfruits) 

• Interactive documents: Turn the low efficiency, passive learning of traditional 
reading into an active learning activity. Inline questions and peer discussions linked to 
specific parts of the document trigger the student to actively engage with the study 
material. This creates more efficient knowledge uptake and deeping understanding. 

• Interactive video: Turn the low efficiency, passive learning of watching video into an 
active learning activity. Inline questions and peer discussions linked to specific times 
in the video trigger the student to actively engage with the study material. This creates 
more efficient knowledge uptake and deeper understanding. 

• Interactive presentation: Instead of passive listening, activate your whole audience 
for better knowledge uptake 

• Peer Feedback: Research shows that reviewing the work of others stimulates 
reflection on one’s own thinking and attitude. 

• Comprehension of documents: Improve collaboration skills with group member peer 
assessments 

• Group member evaluation: Research shows that reviewing the skills and attitude of 
others stimulates reflection on one’s own. 

• Skill feedback: Mentor your students with feedback on their skills 
• Assignment feedback: Mentor your students with inline feedback on their work 

Mer information presenteras i bilaga 1. ”Explanation LMS modules and Dotank projects” 

Presentationer och video finns även på denna sida under ”Tools designed for learning 
activities” https://feedbackfruits.com/home, välj ”show more” för att visa alla.  

Ytterligare en del i utvecklingen är något FeedbackFruits kallar ”Dotank”, en form av 
gemensamma utvecklingsprojekt man genomför med utvalda samarbetspartners. Inom ramen 
för detta låter man lärosäten vara med och ta fram nya verktyg för att stödja aktiviteter för 
aktivt lärande. Exempel på detta är bland annat nya AI-verktyg utvecklade tillsammans med 
TU-Delft & MIT som hjälper läraren att hitta relevant material för kursinnehåll. Se: 
https://vimeo.com/233900229 

Genomförande av pilot 1 
Genomförda aktiviteter: 

Regelbundna avstämningar med leverantör 
Vi har under året haft regelbundna avstämningar och videomöten med leverantören. Vi har 
uttryckt våra önskemål för utveckling och fått en hel del gehör för detta. Dock har 
utvecklingen gått mycket långsammare än vad som först uttryckts från leverantören. 

GU Online 
Vid temadagen GU Online hösten 2016, genomfördes en kortare demonstration och 
information kring vårt projekt och verktyget under passet “Verktyg för blended learning och 
självständiga arbeten”. 
http://pil.gu.se/aktiviteter/guonline/2016/program-2016 
Där marknadsfördes också den workshop för FeedbackFruits som vi samtidigt planerade. 

https://feedbackfruits.com/home
https://vimeo.com/233900229
http://pil.gu.se/aktiviteter/guonline/2016/program-2016
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Workshop 
Den 7/12 2016 genomfördes en workshop med ca 20 st deltagare där även FeedbackFruits 
huvudsupport deltog. Utöver inbjudan under GU Online till workshoppen informerades det 
även om den kommande workshoppen på PIL-webben: 

//Workshop: Interaktivitet för lärande, FeedbackFruits 
Vi har på PIL-enheten startat ett pilotprojekt med att utvärdera en tjänst för att underlätta 
arbetet med flipped classroom och blended learning i kurser och program. Tjänsten kallas 
FeedbackFruits och projektet kommer pågå under ett år. Under hösten försöker vi bekanta 
oss med systemet och tänker oss att försöka köra detta i blandade kurser under våren. Vare 
sig du är lite intresserad av ämnet eller till och med skulle kunna tänka dig att vara med och 
testa vill vi varmt välkomna er till att delta i denna workshop. 

Skicka bara en enkel anmälan till: 
erik.jonasson@gu.se 

Här kan ni hitta lite mer information kring projektet och tjänsten: 
http://pil.gu.se/projekt/rips#blended_learning    https://feedbackfruits.com/ 
// 

Kurser 
Under VT17 genomfördes tester och utvärdering av FeedbackFruits i ett antal kurser. Då vissa 
funktioner ej var driftsatta kunde en del testande ej genomföras vilket drog ner intresse och 
användande. 

Kurskod  Namn  Antal 
studenter (ca)  Kontaktperson/lärare  

LK50G  Lärarprofessionen och vetenskapligt 
förhållningssätt för gymnasielärare  160  Henrik Lundberg  

FT1100  Grundkurs i teoretisk filosofi, 
Kunskapsteori  40  Anders Tolland  

HPE305/ 
CIU955  

Blended learning och digitala medier i 
högre utbildning  30  Thommy Eriksson / Elisabeth 

Saalman  

KYR125  Självständigt arbete kandidat (Musik & 
ljudproduktion)  5  Per-Anders Nilsson  

KYS112  Fördjupning i kyrkomusikens historia 
(Delmoment i kursen)  ?  Dan Olsson  

LGSP50  Spanska 5 för gymnasielärare (delmoment 
i kursen)  7  Linda Flores  

HPE101  Teaching and Learning in Higher 
Education 1: Basic Course  35  Lena Dafgård  
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Enkät 

Efter avslutade kurser genomfördes också en enkätundersökning som ett led i att utvärdera 
tjänsten. Frågorna som ställdes var: Lärare: 

• Hur har du använt verktyget i din kurs/moment (hur har du planerat, hur du följt upp?) 
• Är systemet lätt att använda? 
• Är systemet lätt att förstå? 
• Har verktyget möjliggjort andra arbetsformer och i så fall hur? 
• Upplever du någon förändring i studenternas aktivitet? 
• Upplever du någon skillnad i hur studenterna arbetar med materialet? jämfört med 

fysiskt möte, i GUL? 
• Har du fått idéer om hur du kan förändra arbetsformer utifrån dina erfarenheter av 

verktyget? 
 

Student: 

• Valbar lista för vilken kurs man deltagit i 
• Är systemet lätt att förstå och använda/ användargränssnitt? 
• Upplever du någon negativ/positiv skillnad i hur du arbetar med materialet gentemot 

GUL, fysiska träffar etc? Beskriv gärna hur. 
• I vilken grad upplever du att systemet har varit till stöd för ditt lärande? 
• Vad har varit bra/mindre bra och vad kan förbättras? Både i fråga om systemet, i 

fråga om lärarens uppgifter, i fråga om ditt arbetsätt. 

 

Utfall pilot 1 
Utfall av pilot 1 blev av olika skäl delvis inte helt det förväntade. Inom ramen för projektet 
valde vi att testa en beta-version av tjänsten då den ansågs vara mer relevant att utvärdera 
utifrån de behov vi identifierat. Konsekvensen av detta var att ett flertal brister, tillsammans 
med att vissa funktioner saknades, gav sämre förutsättningar att göra en rimlig utvärdering av 
tjänsten. Sättet som önskemål och felrapportering behandlades från utvecklarens sida gav 
också upphov till viss tveksamhet kring möjligheter till brett införande vid Göteborgs 
universitet. Troligt är också att resultatet av utvärderingen i ett flertal av kurserna påverkats av 
bristerna. Flera användare skriver i utvärderingen att verktyget inte var så stabilt som det 
borde vara, vilket upplevs frustrerande. Lärarna i kurserna har också varit mer eller mindre 
synliga i verktyget i form av att läsa och leda diskussionerna kring materialet. Detta innebar 
att många studenter använde verktyget endast för att se på inspelade föreläsningar och ta del 
av skrivet material utan att interagera med materialet och sina kurskamrater. På så vis skiljer 
sig inte verktyget mot befintlig lärplattform. I minst en av kurserna var dock kursdeltagarna 
uppmanade att kommentera direkt i texterna (kamratgranskning) vilket enligt uppgift fungerat 
tillfredsställande med undantag av önskemål om förtydligat och lättanvänt gränssnitt. 

I slutfasen av pilot 1 hade många av de tidigare problemen i tjänsten arbetats bort, samtidigt 
som ny intressant funktionalitet hade tillkommit. Utifrån projektets målsättning var det därför 
relevant att, kopplat till ett möjligt införande av Canvas som lärplattform, göra vidare 
utvärderingar av vissa funktioner, framför allt när det gäller integration i plattformen. 
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Verktyget kommer att integrerat i en lärplattform både upplevas som mer lättanvänt samt göra 
det möjligt att helt bortse från behovet av den manuella hanteringen av användarkonton. Efter 
dialog med FeedbackFruits erhöll projektet en förlängd testperiod för att få möjligheter till 
ytterligare utvärdering där projektet tar vidare de erfarenheter av användningen som både 
utvärderingen och projektdeltagarnas arbete givit. 

Genomförande av förlängd pilot, ”pilot 2” 
Under höstterminen 2018 genomfördes tester inom ett begränsat urval kurser som samtidigt 
också var nya i GU:s nya lärplattform Canvas. Kurserna valdes med hänsyn till att nå ett brett 
urval av olika studenter men också med hänsyn till att ha en tät kontakt med lärare och 
kursledare. Därför lades fokus på ett par av PIL-enhetens högskolepedagogiska kurser samt 
en kurs där undertecknad har kursansvar. Under kurserna användes modulerna: Interactive 
documents, Interactive video samt Peer feedback. 

Följande kurser utvärderade och använde FeedbackFruits. 

• HPE101 Teaching and Learning in Higher Education 1: Basic Course, ca 40 st 
studenter, Kursledare Lena Dafgård. 

• HPE103 Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, ca 50 st 
studenter, Kursledare Anne Algers. 

• Musikens Historia (Samläsningskurs inom musikområdet på Högskolan för scen och 
musik), ca 35 st studenter, Kursledare Erik Jonasson. 

  

Under perioden genomfördes avstämningsmöten med FeedbackFruits varannan vecka där 
både support och utvecklingsbehov togs upp. 

Erasmus+ projekt 
För att ligga i framkant av utveckling samt i linje med universitetens behov har 
FeedbackFruits tittat på möjligheterna att samordna utveckling inom ramen för ett Erasmus+ 
projekt. Projektet bygger på deltagande olika lärosäten från minst tre europeiska länder. Om 
ansökan går igenom täcker stödet licenskostnaderna för tre år och låter oss delta i 
kunskapssamverkan och utveckling inom e-lärande. 

Så här beskrivs projektet under rubriken 1. Project description, i ett utkast till ansökan:  

‘The "Education Consortium" project is a strategic partnership in which the consortium will develop, 
test, implement and share technical support for activating learning activities(LAs). A LA is defined as 
a pedagogical application supported by a LMS plugin. The develop method is based on a 
collaborative approach and agile principles.’ 

Vidare under rubriken 2. Impact & sustainability: 
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// 

Why  

With the development of technical support with several institutions for innovative and activating work 
forms, which afterwards are shared for maximum impact, the consortium wants to generate impact 
within universities. Sustainability is guaranteed by the fact that FeedbackFruits will continue to 
develop the technical framework, a task that is often not implemented by institutions.  

The main objectives will be:  

• Acceleration of development and implementation of active learning  
• Significant time reduction for teachers to implement activating teaching methods  
• Scalable outcomes, since universities themselves experiment a lot, but generally do not 

realize a scalable solution/method. Partly because:  
o Do not share outcomes with other universities 
o Technical support itself is often poor, so that the innovation lingers with a small 

group of innovative teachers/early adopters with no impact on a higher level  
• Provide technical support for validated ('evidence-based') innovative teaching methods.  
• Setting up a consortium where we software developers can make a sustainable and 

scalable contribution to educational support  

Desired situation and target audience  

• Sustainable collaboration between teachers, course designers and educational supporters 
within and between universities.  

• Implementation and development of the innovative teaching methods/activating L.A.  
• Stimulate lecturers to overcome the experimental phase in the development of innovative 

didactics, thereby enabling a transition in which the teaching methods generate a broad 
impact.  

• More effective collaboration between universities for sharing innovative work forms. 
Concrete possibility for knowledge sharing and the use of best practices.  

• Validated teaching methods defined as "Learning Activities” (LA) can be used under 
‘creative commons’ by all EU universities.  

• The consortium development method for co-creation can be rolled out for all EU parties.  
• The developed tooling can be deployed (under license) by all EU parties (the financial 

sustainability of this project is guaranteed by doing this towards to future). 

// 

I mångt och mycket sannolikt en så kallad win-win-lösning där vi som universitet ges tillgång 
till system, kunskapsutbyte och samverkan medan FeedbackFruits ges tillgång till vår 
kunskap om utbildning och pedagogik. 

Då FeedbackFruits ser Göteborgs universitet som en nyckelpartner i Sverige är man mycket 
intresserad av att få med GU i denna ansökan som dock våren 2019 inte kunde färdigställas då 
ett av de tänkta lärosätena i projektet i sista stund blev tvungna att hoppa av på grund av 
svårigheter med att samla tillräckligt med personella resurser. Förhoppningen och intentionen 
finns att göra ett nytt försök 2020. 
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Utfall pilot 2 
Kommentarer från kursledare, kursdeltagare och lokal support: 
Lena Dafgård (kursledare HPE101 och seminarieledare HPE103):  

’Min slutsats är att det finns saker att förbättra, men för den uppgift jag har haft i 
kursen, skulle det ta mer tid och vara mer omständligt utan Feedback Fruits. 

Ett litet tips är att jag har förstått att mina deltagare tror att de har jobbat med 
responsen i Canvas. De har inte förstått att responsen har skett i Feedback Fruits, 
eftersom det är integrerat i Canvas. Om det ska ske någon utvärdering av Canvas, så är 
det mycket viktigt att vara medveten om detta, eftersom det finns en risk att resultaten 
blir missvisande, om deras svar i stället gäller Feedback Fruits.’ 

Efter avslutad kurs uppger Lena inga upplevda ”negativa”-kommentarer från 
kursdeltagarna kring användandet av FbF i kursen vilket sannolikt kan bero på ett stort 
behov av bra ”peer review”-verktyg i kursen. 

Jämfört med upplevelsen att även arbeta i kursen HPE103 blev hanteringen av verktyget 
bättre i HPE101, både ur praktiskt hänseende och hur kursdeltagarna upplevde hur 
verktyget och uppgiften i sig integrerades med ett pedagogiskt syfte. Hon skriver bl.a ’i 
HPE103 CS blev lite tårta på tårta, att både ge skriftliga kommentarer innan 
kursträffarna och sedan ha handledningsseminarier ovanpå det’ 

Vidare nämner hon ’det nog blev helt olika intryck av FB, beroende på hur det 
användes.’ vilket nog kan anses gälla för de flesta typer av pedagogiska verktyg både 
digitala och fysiska. 

 

Anne Algers (Kursledare och seminarieledare HPE103) 

’Min reflektion: Jag tog nog lite för lätt på förberedelserna – det var många problem 
som uppstod eftersom jag dels inte förstått hur integreringen med Canvas såg ut och 
dels hade bristfällig kunskap om FbF.’ 

’Jag tycker att idéen med FbF är bra och om det var ett stabilt system som var 
välintegrerat med Canvas och jag hade den kunskap om systemen som jag har idag så 
kanske det skulle fungera men jag tappade sugen efter höstterminen ☺’ 

 

Kursdeltagare (HPE103) 

Då tyvärr svarsfrekvensen på utvärderingsenkäten varit mycket låg (16 av 46) ger detta 
inte hela bilden. Kursledaren Annes kommentar är också att sannolikt de som varit 
mycket missnöjda svarat på enkäten.  

På frågan ”I vilken utsträckning har lärplattformen Canvas för kursen som helhet 
motsvarat dina behov (skriv gärna i kommentarer om Canvas som helhet respektive 
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användning av Feedbackfruits)?” angavs bl.a följande kommentarer kring 
Feedbackfruits. 

1. Ser fram emot att använda Canvas, men under kursen var det svårt, då även 
lärarna hade ingen kunskap kring det. Feedback kollapsade. Canvas funkade för 
uppladdning av dokument men inte mycket annat. 

2. Canvas är överlag OK; men använd ej FeedbackFruits 
3. Jag hade inte någon erfarenhet av Canvas, men det gick mycket bra och 

erfarenheten från denna kurs kommer vara till stor hjälp när jag “migrerar” 
mina egna kurser från GUL till Canvas. Jättebra, inspirerande! 

4. Kommentarsfunktionen i "FeedbackFruits" var undermålig. Svårnavigerad. 
Svårt att se kommentarer. Svårt att markera relevanta avsnitt av texter. Bland 
annat... 

5. Dokument som andra hade lagt in kunde inte ses av alla med en gång. Svårt att 
hitta tillbaka till olika dokument på sidan. Canvas och fruits är inga självklara 
och lätta instrument!! 

 

En iakttagelse är att det är stor diskrepans mellan den tredje kommentaren och de 
övriga. 

Erik Jonasson (projektledare och lokal support för HPE103 samt Musikens historia) 

Som lokal support för kursen HPE103 ser jag från min horisont flera anledningar till 
den kritik som uppstod inom kursen och vill lyfta fram följande som väsentligt. 

1. Hela lärarlaget var inte med på tåget vilket inte var bra för ”moralen” 
2. Efter initialt missförstånd hade inlämningsuppgifter skapats i både Canvas och 

FeedbackFruits, vilket skapade stor förvirring. Hade egentligen inte med 
verktyget i sig att göra, utan berodde på viss ovana med Canvas som också var 
nytt för lärarlaget. 

3. Den något enklare så kallade LTI-integration vi genomförde hade ett begränsat 
stöd för information mellan Canvas och FeedbackFruits-modulen, bland annat 
koppling till de grupper som redan skapats i Canvas och synlighet av de 
kursdeltagare som inte lämnat in vilket medförde en del bekymmer. Grupperna 
blev tvungna att skapas manuellt och kursdeltagarna var tvungna att göra sig 
”synliga” i miljön innan vi kunde göra detta.  

4. Min och lärarnas kunskap om verktyget var inte tillräcklig för att nyttja det på 
bästa sätt. 

5. Jag borde själv deltagit vid kursstart för att initiera och motivera användandet 
av FeedbackFruits i kursen. 

 

Allt tekniskt strul kring grupphantering med mera som orsakade ganska stort missnöje 
hade undvikts om vi istället integrerat med en mer direkt så kallad API-integration. 
FeedbackFruits hade dock genom detta blivit synligt för en större del av användarna än 
just de kurserna vi genomförde piloten med, vilket vi just då ville undvika då Canvas 
samtidigt var i pilotfas. 
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Initialt upplevde vi vissa ”buggar" i systemet men som dock FeedbackFruits på ett 
hedervärt sätt hanterade och mycket snabbt korrigerade. 

I princip alla ”fel” vi påtalat har hanterats mycket professionellt från FeedbackFruits 
sida. Så även flera önskemål om funktioner såsom möjlighet till utskrift med mera.  

Vill också lyfta fram att det även fanns kursdeltagare som blev så inspirerade att de 
själva bad om att få prova FeedbackFruits i sin egen undervisning vilket också 
medgavs. Dock hann piloten avslutas innan denna kurs kunde genomföras. 

I kursen Musikens historia uppstod inga frågetecken kring verktyget och 
genomförandet där blev mycket lyckat. Vi lyckades också få in bedömningsmallar i 
kamratresponsen på ett funktionellt och överskådligt sätt. 

Gustav Öberg (projektdeltagare och lokal support för HPE101) 

’… tycker att de varit suveräna på supporten. Det har varit lätt att få kontakt och 
suppportnivån riktigt bra. Jag tycker att det är bra om det blir en annan typ av 
integration till Canvas vid en eventuell fortsättning. Att arbeta med befintliga grupper 
skulle underlätta mångas arbete.’ 

’…FeedbackFruits har fler funktioner än de som vi primärt testat under piloterna som 
jag tycker vore värdefullt att faktiskt fokusera på vid en eventuell förlängning.’ 

 

Summering 
Erfarenheterna från genomförda tester och kommunikation med FeedbackFruits ger enligt 
projektgruppen följande erfarenheter: 

Fördelar: 

• FeedbackFruits kompletterar lärplattformen Canvas genom att erbjuda verktyg för 
interaktion och studentcentrerat lärande som inte finns idag.  

• FeedbackFruits kan vara en positiv kraft och verktyg för att stödja ett aktivt lärande 
när mer av kursmaterial och lärande sker online samt att mer blended learning-inslag 
även skapas inom det campusbaserade kursutbudet. 

• FeedbackFruits upplevs genom sitt moduluppbyggda ”plugin”-format som en del av 
lärplattformen. 

• Säkerhetsformalia finns färdigt och universitetets data säkerställs för europeisk 
lagring. 

• FeedbackFruits har enligt projektgruppen senaste åren visat på tydlig utveckling och 
professionalisering och har nyligen skrivit långtidskontrakt med stora 
högstatuslärosäten som bland annat MIT. 

• Mycket enkel integration mot lärplattform.  
• Visar prov på progressiv utveckling med bland annat implementation av AI (artificial 

intelligence) samt utveckling i samverkan, vilket inte minst idén om detta Erasmus-
projekt/utbyte visar. 
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Riskfaktorer: 

• De negativa erfarenheter som uppstått visar på vikten av att ha en tydlig idé med 
införandet av nya verktyg. Även om systemet i sig ser ut att kräva minimalt med IT-
support behövs fortbildning och kunskapsspridning för att säkerställa goda resultat vid 
användning. Hur säkerställer vi det? 

 

Framtid 
När vi idag i allt högre grad gör hela eller delar av våra utbildningar nätbaserade vare sig de är 
distans- eller campuskurser ser vi i projektgruppen behov av verktyg som aktiverar studenten. 
Interaktivitet i olika former kan vara en del i det studentcentrerade lärandet vi eftersträvar och 
där ser vi FeedbackFruits som ett möjligt verktyg. 

I dagsläget finns inget avtal med leverantören men kommunikationen upprätthålls. Vi tittar 
dels på möjligheter för en eventuell gemensam upphandling av tjänsten inom SUNET samt en 
eventuell Erasmus+ ansökan vt 2020. Att genomföra Erasmusprojektet tror vi skulle vara 
mycket positivt då det skulle bidra till samverkan och kunskapsutveckling inom området. 
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