Minnesanteckningar från möte med chefen för lärarutbildningskansliet om epublicering av uppsatser inom lärarutbildningen. 071204
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Närvarande:
Roy Nilsson, chef för Lärarutbildningskansliet
Christina Hultgren: N-insts representant i Lärarutbildningens examensarbetsgrupp
Egon Nilsson, Arbetsgruppen för e-publicering i DiVA
Ulla Nyberg, Arbetsgruppen för e-publicering i DiVA
Avsikten med mötet var att ta ett samlat grepp om e-publiceringen av lärarutbildningens
examensarbeten och då särskilt med tanke på de ämnesdiaktiska arbetena.
1. Lärarutbildningens examensarbetsgrupp
Lärarutbildningen har en examensarbetsgrupp som DiVA-gruppen kan samspela med:
• HS-inst: Michael Gustavsson, mas@hig.se
• P-inst: Christina Gustavsson, cgn@hig.se
• N-inst: (Eva Kellner) ersättare Christina Hultgren, chn@hig.se

2. Ämnestillhörighet för examensarbeten inom lärarutbildningen måste anges –
standardiseringen av titelsidorna måste bli bättre.
Alla examensarbeten inom lärarutbildningen har en ämnestillhörighet trots att den ofta inte
står angiven på titelsidan.
Detta måste stramas upp så att både programnamn inkl varianter och examensämnet alltid står
på titelsidan. I DiVA är examensämnet den viktigaste tillhörigheten.
Nivå, poäng, namn på handledare och examinator ska också finnas med.
Lärarutbildningskansliet ska verka för att standarden för titelsidorna följs bättre.

3. Officiella namn på de ämnesdidaktiska varianterna av examensämnena
De ämnesdidaktiska varianterna av examensämnena har inga listade officiella namn som alla
använder och därför varierar språkbruket kraftigt på examensarbetenas titelsidor.
I och med e-publiceringen i DiVA-systemet måste entydiga benämningar på de
ämnesdidaktiska varianterna fastslås och läggas in i examensämnesmenyn i DiVA, så att
studenterna lätt kan välja rätt ämne.
Engelska benämningar ska också finnas på alla examensämnen, eftersom det även finns ett
gränssnitt för engelsktalande. (Inom lärarutbildningen skrivs dock nästan alla examensarbeten
på svenska?)
Lärarutbildningskansliet kommer i samspel med Examensarbetsgruppen att se till att
det tas fram en lista på alla didaktiska examensämnesvarianter på svenska och engelska
och att listan faställs av Lärarutbildningsnämnden.
En preliminär princip är att ämnesdidaktik ska anges med bestämningen ”med ämnesdidaktisk
inriktning” efter huvudämnet (inte ett sammansatt ord med didaktik på slutet).
Ex:
Fysik med ämnesdidaktisk inriktning
Naturkunskap med ämnesdidaktisk inriktning
Naturorienterande ämnen med ämnesdidaktisk inriktning
Religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning

4. Programnamn kommer att kunna anges i nästa version av DiVA
I nuvarande DiVA kan tyvärr inte programnamn anges.
I nästa version (hösten 08?) ska det bli möjligt och då blir det lättare att presentera
lärarprogrammets examensarbeten på ett strukturerat sätt.
Inom lärarprogrammet finns det ju en mängd varianter som kan bli svåra att hantera även i
nästa DiVA-version.
En miminimodell är dock att de olika ”åldersnivåinriktningarna” kan anges:
• Lärarprogrammet, förskola och fritidshem
• Lärarprogrammet, grundskolans tidigare år
• Lärarprogrammet, grundskolans senare år
• Lärarprogrammet, gymnasiet
I kombination med examensämnet kan man då presentera olika delmängder på ett flexibelt
sätt.

5. Fortsatt implementering av e-publiceringen av uppsatser
Arbetsgruppen kommer att fortsätta introduktionen av e-publiceringen i DiVA i samspel med
resterande ämnesgrupper på HS- och N-inst, Lärarutbildningskansliet och Lärarutbildningens
Examensarbetsgrupp.
Från HT 08 ska alla uppsatser på HiG registreras i DiVA-systemet och i princip alla ska
publiceras i fulltext.

Antecknat av
Egon Nilsson, enn@hig.se, ankn 8940
Arbetsgruppen för e-publicering i DiVA

