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Till Lärarutbildningsnämnden
Rapport från möte med Mittuniversitets ledning för lärarutbildningen 25-26 maj rörande
samverkan i första hand kring forskarutbildning.
Mötet var det andra då de båda lärosätenas lärarutbildningsledningar presenterade pågående
forskning för varandra och diskuterade möjligheterna till samverkan inom forskarutbildning
av relevans för skola och lärarutbildning.
Mittuniversitet förbereder start av en forskarutbildning under 2007. Forskarutbildningen
planeras få rubriken didaktik, och innehålla en gemensam ingång samt en rad olika utgångar,
varav flera olika ämnesedidaktiska sådana. Vid mötet beslöts att söka stöd hos resp. nämnder
för en samverkan inom denna utbildning. Ett möte planerades till 7 november då ett närmare
samarbete i första hand kring naturvetenskap med didaktisk inriktning samt matematik med
didaktisk inriktning skall diskuteras.
Samverkan i två andra frågor diskuterades också. Vid Mittuniversitetet finns intressse att
bygga upp grupper av samma slag som det som på HiG kallas tematiska forsknings- och
utvecklingsgrupper. Diskuterades möjligheten av att samverkan i uppbyggnaden kring
sådana. Särskilt diskuteras sådan samverkan vad gäller IT-didaktik och Matematikdidadaktik.
Vad gäller IT-Dididaktik beslöts att Ola Lindberg vid Mittuniversitet tar kontakt med aktörer
vid HiG för diskussion om gemensam ansökan till KK-stiftelsen samt i övrigt samverkan i
utvecklingsarbetet. Vad gäller Matematikdidaktik skall frågan tas upp 7 november.
Ett tredje konkret samarbete gäller det sk Ljusdalsprojektet, som handlar om pojkars svaga
studieintresse i glesbygdskommuner. Forskare vid Mittuniversitetet önskar samverka med
detta projekt. Roy Nilsson ta kontakt med dessa forskare.
Ett tredje samarbetsområde gäller PUX och Mittuniversitetets motsvarighet, som kallas RUN,
regionalt utvecklingssamarbete. Beslöts att 7 november skall sådant samarbete också
diskuteras. Bland annat skall samverkan eftersträvas vad gäller att utveckla samarbete med
kommunerna i forskningsfrågor och rörande examensarbeten. Det är också angeläget att RUN
och PUX inte sprider alltför olika budskap om lärarutbildningen i Hälsningland, som är ett
gemensamt intresseområde.
Mittuniversitetet planerar även en mastersutbildning, men avvaktar vad gäller denna eftersom
oklarheter råder om i vilken omfattning lärarutbildningen kan komma att ligga på avancerad
nivå.
Ansvariga för HiG:s förberedelser inför mötet 7 november blir Carin Röjdalen, Roy Nilsson
och Margareta Bäckström.
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