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Framtiden är här nu!
Just när bidragsbesluten skickas ut blir det tydligt att framtiden är här nu.
Dels för er som fick forskningsmedel och lugnt kan planera framtiden,
dels för er som nu läser utlåtandet och genast startar om för att lyckas
bättre nästa år och dels för oss som just nu diskuterar vilka utlysningar
som ska föreslås för 2011 och hur granskningsprocessen ska se ut för att
ständigt förbättras.

Positiv dialog kring lärande och kunskapsbildning
Den årliga Resultatdialogen är en befriande bekräftelse på att forskning
pågår här och nu. Forskningsresultaten är alltid lika intressanta, men så är
även själva formen för dialogen. Vid årets dialog i Uppsala fick alla som
presenterade sina resultat vara seminarieledare vid en annan redovisning
som inte låg i linje med den egna forskningen. Vi fick positiv feedback på
att möten, som annars inte ägt rum, faktiskt skedde i seminariet! Att
arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt fält ställer onekligen större krav,
inte enbart på ”sändaren” utan också på ”mottagaren”.
Nästa gång blir Resultatdialog i Linköping, den 12 – 13 oktober 2011.
Detta är den enda arenan vi har i Sverige att mötas i mång- och
tvärvetenskapliga perspektiv kring forskning som ägnar sig åt lärande och
kunskapsbildning i en mängd olika miljöer. Boka gärna in tiden redan nu
– vi ser fram emot att träffas!

Miljöer med utbildningsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer tar fram ämnesöversikter
som en grund för rådets strategiska ställningstaganden, bland annat som
rådgivande till regeringens kommande forskningsproposition. Inom
Utbildningsvetenskap har alla lärosäten tillfrågats om pågående forskning
och strategiska områden inom lärosätet. Vi har dessutom tillgång till alla
ansökningar om examinationsrätt för kommande lärarutbildning. Allt
material sammanställs och analyseras av Donald Broady och hans
medarbetare vid Uppsala universitet. Den 22 november presenterade de
sitt material för UVK . Den 8 december kommer UVK att ha ett
framtidsseminarium med en diskussion kring forskningsområden som
eventuellt inte blivit synliga i sammanställningen. Vid seminariet kommer
Jarl Bengtsson, Anna Wahl samt Joakim Palme att inleda med sina olika
perspektiv.
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Efter jul kommer representanter för UVK att besöka ett antal lärosäten. Vi
är angelägna att få lyssna till hur ni på olika lärosäten diskuterar och
hanterar utbildningsvetenskaplig forskning samt få Era reaktioner på det
material som hittills sammanställts. Är ni intresserade av ett besök får ni
gärna höra av er! (en@vr.se )
Internationell satsning inom UVK
UVKs arbete och intentioner har presenterats för NSF (National Science
Foundation) i USA. Vi ser fram emot resultatet av dessa överläggningar,
då vi tror att gemensamma seminarier skulle kunna främja forskning i
våra båda länder . NordForsk kommer att arrangera ett seminarium före
jul där de nordiska länderna gemensamt ska formulera angelägna
områden för komparativa studier inom utbildningsvetenskap. Avsikten är
att skapa en utlysning under 2011. Det ovan nämnda arbetet kring
ämnesöversikterna som genomförs av Broady & kollegor kommer även
att ligga till grund för en ansökan till ESF om seminarier för Future
Looks.

Elisabet Nihlfors
huvudsekreterare för Utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet
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