Minnesanteckningar från Lärarutbildnings Penta Plus i Örebro 2006-08-25
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Anders Arnqvist
Sten Lindstam, Ann-Christine Svensson
Laila Mattsson, Stina Jeffner, Ulf Oom Gardtman
Birgitta Borg, Guy Karnung, Per Ledin, Owe Lindberg
Kennert Orlenius, Lennart Nilsson

Mötet hade tre huvudpunkter: den gemensamma examensarbetesgranskningen, den didaktiska
forskarskolan i Örebro och master/magisterprogrammet i Karlstad. Härutöver fanns från mötet
i Falun den 10 maj önskemål om att pröva intresset och förutsättningarna för ett gemensamt
kvalitetsarbete. Den sista punkten hann aldrig tas upp till behandling utan hänsköts till nästa
möte. Utöver Penta Plus lärosätena var också Högskolan i Skövde representerad vid mötet då
man önskar ingå i forskarskolan med två doktorandfinansieringar..
Examensarbetesgranskningen
Kerstin Skog Östlin redogjorde för huvuddragen i den kommande rapporten från
examensarbetsgruppen. I redovisningen framkom flera intressanta iakttagelser och slutsatser,
t.ex. den starka förankring i ett traditionellt C-uppsatstänkande som mer eller mindre uttalat
finns på alla fem lärosätena och frånvaron av alternativa sätt att tänka om examensarbetena.
Den kommande rapporten föreslogs bli en huvudpunkt på nästa möte och Owe och Anders
gavs i uppdrag att ansvara för att det till dess tas fram ett förslag på hur vi utifrån rapporten
kan gå vidare i vårt gemensamma arbete med examensarbetena.
Den didaktiska forskarskolan
Efter en inledande presentation av dagsläget inklusive de nya förutsättningarna för samarbetet
mellan Örebro universitet och Mälardalens högskola följde en ingående genomgång av det
utskickade förslaget till avtalstext. Diskussionen resulterade i alla de fall där inledande
meningsskiljaktigheter förelåg i gemensamma förslag till ändrade skrivningar. I diskussionen
poängterades också vikten av att i avtalet betona det ömsesidiga arbetet i forskarskolan.
Birgitta Borg och Guy Karnung kommer med utgångspunkt i den förda diskussionen att ta
fram ett reviderat förslag till avtalstext. Alla lärosäten får därefter möjlighet att ge
kompletterande synpunkter i en ”remissrunda”. Därefter föreläggs rektor vid Örebro
universitet avtal och övriga forskarskoleunderlag för inrättande av forskarskolan. Så snart
forskarskolan är inrättad kommer avtal att slutas mellan Örebro universitet och vart och ett av
de övriga inblandade lärosätena. Lärosätesavtalen kommer att kompletteras med
”doktorandavtal” för var om en av de doktorander som finansieras inom forskarskolan.
Underlagen för dessa avtal tas fram av Örebro universitet i samarbete övriga lärosäten
parallellt med slutförandet av arbetet med lärosätesavtalen. När avtalen är underskrivna och
därmed finansieringen klar kommer doktorandanställningarna att utannonseras. Forskarskolan
är planerad att starta vt 2007.
I anslutning till forskarskolediskussionen informerade Birgitta Borg om de medel Penta Plus
lärosätena fått för främjande och utveckling av den gemensamma verksamheten.
Forskarskolan bör kunna komma i åtnjutande av en del av dessa medel för utveckling av sin
verksamhet. Däremot kan medlen inte användas till doktorandfinansiering eller till
finansiering av annan reguljär verksamhet.
Master/magisterprogrammet

Anders Arnqvist redogjorde för läget i master/magisterprogrammet. Den första gruppen
studenter, 30 stycken, är nu antagna. Programmet som är uppbyggt av en blandning av
obligatoriska kurser, valbara kurser och valfria kurser har genom de senare kurserna flera
parallella innehållsspår. Det ges på halvfart och som plattformsbaserad utbildning. För det här
programmet, som redan är inrättat vid Karlstads universitet, behövs inga särskilda avtal.
Samarbetet sker istället genom att Penta Plus lärosätena och Högskolan i Skövde inbjuds att
utveckla kurser som kan fungera som valbara eller valfria kurser i programmet. För att få en
uppfattning om vad som redan finns som möjliga valbara och valfria kurser inom det
ämnesdidaktiska innehållsspåret skall en inventering göras inom Penta Plus och vid
Högskolan i Skövde.
Ytterligare samarbetsområde
Carin Röjdalen väckte frågan om det fanns intresse att på något sätt vara varandras stöd vid
fördelning av medel för forskning inomnämndernas område. Jag uppfattade det som att ett
sådant intresse fanns och att frågan därför skulle aktualiseras vid nästa möte.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 6 december i Karlstad.
Vid tangenterna
Owe

