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En andra och en annan chans — ett komvux i
tiden (S0U2018:71)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.

Synpunkter på förslaget att ge Vetenskapsrådet i uppgift
att genom riktade medel initiera forskning om vuxnas
lärande (avsnitt 10.13.4)
Vetenskapsrådet instämmer i utredarens bedömning att forskning om
vuxnas lärande förekommer i mycket liten omfattning i Sverige, såväl i
fråga om grundläggande teoretisk utbildning som yrkesutbildning och
specialpedagogisk utbildning. Med det stora och ökande antalet vuxna i
kommunal vuxenutbildning, sfi och yrkesvux så måste behovet av
forskningsbaserad kunskap om lärande och utbildning för dessa
individer, liksom för lärarutbildning inriktad mot vuxna elever, anses
vara stort.
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Eftersom antalet forskare med verksamhet på detta område är så litet så
är behovet av att bygga upp forskningskapacitet stort, och det är viktigt
att det görs på ett sådant sätt att forskningens kvalitet värnas. Området
behöver fler forskarutbildade. Forskare och doktorander behöver bedriva
forskning i kontakt med andra starka forskningsmiljöer och nationella
och internationella nätverk för att tillvarata kompetens inom relevanta
områden. Det kan vara närliggande områden såsom ämnesdidalctik, språk
och digitala verktyg men också andra forskningsområden och discipliner
mer generellt.
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Vetenskapsrådet anser att stöd till uppbyggnad av forskningsområdet
inte bör göras med en så kortvarig insats som utredaren föreslår (fyra
miljoner kronor per år i tre år). Ett utökat stöd bör hellre göras
långsiktigt genom förstärkning av medelsramen till
utbildningsvetenskaplig forskning, för fördelning till exempelvis
forskarskolor, nätverksbidrag eller projektbidrag efter
kvalitetsbedömning.

202100-5208
vetenskapsradet@vr.se
www.vr.se
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Vetenskapsrådet
Yttrandet har beslutats av generaldirektör Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och koordinatorn
Kerstin Nordstrand, föredragande. I den slutliga handläggningen har
ordföranden i Vetenskapsrådet utbildningsvetenskapliga kommitté,
Petter Aasen, och huvudsekreteraren för utbildningsvetenskap Eva
Björck, deltagit.

ven Stafström
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