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§ 4
Information om avtal med Stockholms Universitet gällande doktorand (UN 
2020.006)

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Utbildningen i den svenska skolan ska vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 
(Skollagen kap.1 § 5). En tydlig forskningsanknytning är en viktig del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att stärka undervisningen och höja elevernas 
kunskapsnivå.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund 
gjort en branschöverenskommelse om forskning. I denna tar parterna bland annat upp att det 
finns ett gemensamt ansvar för att stärka den praktiknära utbildningsvetenskapliga 
forskningen. Lärare, förskollärare och skolledare ska ges ökade möjligheter att forska och 
koppla forskningen till sitt ordinarie arbete.
Det finns ett kommunalt intresse att skapa förutsättningar för lärares praktiknära forskning. 
Med stöd av denna forskning kan utveckling ske kring lärares undervisningsmetoder och hur 
elever lär sig i olika sammanhang. Lärare behöver även tillgång till relevant forskning i sina 
ämnen för att kunna bedriva bästa möjliga undervisning. Utifrån denna avsikt kommer 
Vallentuna kommun att ingå ett avtal med Stockholms Universitet kring finansiering av en 
doktorand.

Doktoranden är tillsvidareanställd inom Vallentuna kommun och kommer att genomföra 
forskarutbildning fram till doktorsexamen. Universitetet har bedömt att läraren är kvalificerad 
att antas till forskarutbildningen. Inriktningen på studierna är språkdidaktik och följer den 
fastställda studieplanen för utbildning på forskarnivå. Doktoranden har enligt avtalet rätt att 
avsätta maximalt 80 procent av sin arbetstid till forskningsutbildningen utan avdrag på lön 
eller andra anställningsförmåner.
Förvaltningschef på barn-och ungdomsförvaltningen kommer att delta i planeringen av hur 
resultaten ska presenteras.

Beslutsunderlag
 Information om avtal med Stockholms Universitet gällande doktorand
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Tjänsteskrivelse

Information om avtal med Stockholms 
Universitet gällande doktorand 

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendet i korthet
Utbildningen i den svenska skolan ska vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 
(Skollagen kap.1 § 5). En tydlig forskningsanknytning är en viktig del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att stärka undervisningen och höja elevernas 
kunskapsnivå. 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Svenskt Näringsliv och Friskolornas 
riksförbund gjort en branschöverenskommelse om forskning. I denna tar parterna 
bland annat upp att det finns ett gemensamt ansvar för att stärka den praktiknära 
utbildningsvetenskapliga forskningen. Lärare, förskollärare och skolledare ska ges 
ökade möjligheter att forska och koppla forskningen till sitt ordinarie arbete.  
Det finns ett kommunalt intresse att skapa förutsättningar för lärares praktiknära 
forskning. Med stöd av denna forskning kan utveckling ske kring lärares 
undervisningsmetoder och hur elever lär sig i olika sammanhang. Lärare behöver 
även tillgång till relevant forskning i sina ämnen för att kunna bedriva bästa möjliga 
undervisning. Utifrån denna avsikt kommer Vallentuna kommun att ingå ett avtal 
med Stockholms Universitet kring finansiering av en doktorand. 

Doktoranden är tillsvidareanställd inom Vallentuna kommun och kommer att  
genomföra forskarutbildning fram till doktorsexamen. Universitetet har bedömt att 
läraren är kvalificerad att antas till forskarutbildningen. Inriktningen på studierna är    
språkdidaktik och följer den fastställda studieplanen för utbildning på forskarnivå.  
Doktoranden har enligt avtalet rätt att avsätta maximalt 80 procent av sin arbetstid 
till forskningsutbildningen utan avdrag på lön eller andra anställningsförmåner. 
Förvaltningschef på barn-och ungdomsförvaltningen kommer att delta i planeringen 
av hur resultaten ska presenteras.  

Susanna Falk - Linda Hallén
Utbildningschef Avdelningschef

Verksamhetsutveckling
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