Svensk forskning 2010-2030
Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska arbete tagit fram
översikter av svensk forskning inom rådets samtliga ansvarsområden.
Översikternas syfte är att beskriva aktuella forskningsfrågor och trender,
väletablerade respektive svagare forskningsinriktningar samt teman som är
angelägna att satsa på i framtiden.
Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) gick i somras ut till samtliga
lärosäten och bad att få in uppgifter om pågående utbildningsvetenskaplig
forskning och lärosätenas strategiska satsningar inom området. Totalt
inkom svar från 26 lärosäten. Detta material har utgjort grundstommen i
den kartläggning som en forskargrupp vid Uppsala universitet genomfört
under lednings av Donald Broady. Forskare som ingår i UVK:s
beredningsgrupper och ett antal forskare med medel från UVK har
inbjudits under hösten att bidra med sin syn på det egna forskningsfältets
styrkor och svagheter. Till detta kan även läggas ett relativt stort antal
forskningsöversikter som tagits fram av UVK under åren.
Allt material kommer att sammanställas i en rapport som UVK kommer att
ta ställning till vid sitt februarimöte 2011. Underlaget kommer dels att vara
vägledande för UVK:s fortsatta arbete dels utgöra ett av flera underlag till
VR:s styrelse och deras prioriteringar. Styrelsens samlade bedömning
kommer även att utgöra underlag för vad VR, som rådgivande organ till
regeringen, lyfter fram som angelägna områden i nästa
forskningsproposition.
Innan UVK tar sitt beslut den 4/2 om prioriterade områden önskar
kommittén få möjlighet att dels få återkoppla resultaten som finns i
kartläggningen dels få lyssna/diskutera kring angelägna forskningsområden
för framtiden. Tre lärosäten står som värd för var sitt seminarium som i
övrigt arrangeras av VR-UVK:
Luleå
25 januari
kring lunchtid
Stockholm
27 januari
förmiddag
Malmö
31 januari
förmiddag
Alla forskare och vetenskapliga ledare som är intresserade av dessa frågor
är välkomna . Anmälan görs till forskn_UVK_2010-2030@vr.se senast den
14 januari 2011. Material kommer att sändas ut till dem som anmäler sig en
vecka innan respektive seminarium.
Vilsamma helger önskar,
Elisabet Nihlfors
Huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet
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