
i samband med den ämnesdidaktiska forskarskolans 10 årsjubileum
13 februari 2020

i samarbete mellan ÄdFo och ULF-projektet vid Stockholms universitet/STLS

Symposium om 
forskarutbildning i samverkan 

mellan skola och lärosäte



Dagens symposium

• Välkomna!
• Kort om den Ämnesdidaktiska forskarskolan
• Tillbakablick – hur kom det sig att det blev en ämnesdidaktisk forskarskola 

för lärare?
• Olika vägar efter forskarutbildningen – om erfarenheter, uppdrag och roller
• 14.30 -15.00 Kaffe med posterpresentationer av forskarstuderande i ÄdFo.
• Framåtblick – betydelsen av forskarutbildade lärare i skolan och samverkan 

kring forskarutbildning för ett framtida ULF-avtal
• Panelsamtal: Forskarutbildade lärare i skolan?
• Ca 16.30 Mingel



Introduktion till den ämnesdidaktiska 
forskarskolan
• Behov av fler forskarutbildade lärare i skolan och ämnesdidaktisk forskning för 

att stärka lärarprofessionens kunskapsgrund
• Långsiktig satsning på forskarskola för lärare
• All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet

• Didaktik och ämnesdidaktik 
- Didaktik som lärares professionsvetenskap
- Didaktik som innehållsrelaterad

(Kindenberg & Wickman,  2018 i Pedagogiska Magasinet)
Artikeln: Dags för didaktiken att bli egen vetenskap 

https://pedagogiskamagasinet.se/dags-for-didaktiken-att-bli-egen-vetenskap/

https://pedagogiskamagasinet.se/dags-for-didaktiken-att-bli-egen-vetenskap/


Dags för didaktiken att bli egen vetenskap 
(Kindberg & Wickman, 2018)

”Det kan låta som en storslagen uppgift att förena didaktisk forskning, som vi 
här beskrivit den, med lärares kunnande, till en vetenskap för lärare. Går 
uppgiften ens att ta sig an? Ja, vill vi hävda. Vi har själva, i sinsemellan olika 
roller, mötts i en ämnesdidaktisk forskarskola, en forskarskola som i sin 
utformning utgår från de tankar och principer vi här beskrivit. En del av 
forskarskolans verksamhet består dessutom i att stötta lärare, som själva 
bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i den egna undervisningen, vilket ger 
ringar på vattnet. Vi törs med våra erfarenheter som grund säga att detta nära 
samarbete mellan lärare, lärarutbildning, skolutveckling och forskning inom 
ramen för didaktik har stora möjligheter att samla, förvalta och utveckla lärares 
kunskap, ja helt enkelt utgöra en väg för professionsutveckling.”



• Forskarskola med ämnesdidaktisk 
inriktning
• Forskarskolan i ämnesdidaktik
• Den ämnesdidaktiska forskarskolan

• ”sedan 2010 driver universitetet, i 
samverkan med regionens 
kommuner, en sådan forskarskola 
med inriktning mot licentiatexamen 
inom området ämnesdidaktik” 
(Samordningsgruppen, 2011-10-13)
• Kull 1, antagna ht 2009
• 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 
• Kull 7, 2020



Studenter
• 32 antagna till studier på halvtid 

med startår 2009, 2011, 2013, 
2016, 2017 och 2018*

• Hittills 12 licentiatuppsatser och 
2 doktorsavhandlingar klara

• 10 har antagits till 
forskarutbildning som avslutas 
med doktorsexamen (med 
finansiering antingen från 
huvudman och/eller SU, i de 
flesta fall utan att ta ut en 
licentiatexamen på vägen)

*Forskarutbildning på halvtid till 
licentiatexamen beräknas ta 4 år 
och till doktorsexamen 8 år.



Ledning och placering

Ledare/föreståndare

Staffan Selander, Per-Olof Wickman, Tore 
West, Maria Andrée

Studierektorer

Tore West, Anna-Lena Kämpe, Carl-Johan 
Rundgren, Eva Norén  

Placering
Institutionen för pedagogik och didaktik 
(2009-2013)
Inst. för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (2013-
03-01)



Obligatoriska kurser

• Översiktskurs
• Kvalitativa metoder, kvantitativa 

metoder
• Vetenskapsteori och 

forskningsetik
• Komparativ ämnesdidaktik (går 

under så gott som hela 
utbildningen)
• Textseminarier  



Medverkande huvudmän

• Botkyrka kommun
• Enköpings kommun
• Kunskapsskolan
• Nacka kommun
• NTI-gymnasiet
• Stockholm stad
• Österåkers kommun
• Fryshusets gymnasium
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Tidtabell och hållpunkter 2020 för antagning 
av licentiander till ÄDFo

• 28 feb Annons och riktlinjer för ansökan publiceras av huvudman. Förlaga för ansökan och 
vad som måste tas med.

• 27 mars Sista ansökningsdag för lärare till huvudman. Ansökan i tre exemplar. Ansökningar 
förtecknas och registreras av huvudman

• 9 april två exemplar av varje ansökan som är intressant för huvudman skickas till Maria 
Andrée. Ansökningar diarieförs på MND och fördelas till institutioner. Ansökningar som 
faller utanför forskarskolans område avförs

• 14 april -1 maj Ansökningar granskas av respektive institution vid SU. Obehöriga avförs, 
resterande graderas. Institutionerna meddelar hur många man vill anta inom olika ämnen.

• 2 maj Andrée meddelar resultatet av granskningen till huvudmännen.
• 3 – 9 maj Intervjuer

• 14 maj Huvudmännen meddelar Maria Andrée vilka man vill finansiera



Tillbakablick – hur kom det sig att 
det blev en ämnesdidaktisk 
forskarskola för lärare?
Ingrid Carlgren, professor emerita
Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan
Mats Westin, upphandlingsexpert på Stockholms stads exploateringskontor



Olika vägar efter 
forskarutbildningen – om 
erfarenheter, uppdrag och roller
Jessica Berggren, Lektor, engelska och moderna språk, Stockholm stad
Ann-Sofie Jägerskog, Lektor vid Fryshusets gymnasium samt doktorand vid Institutionen för 
de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet
Werner Gerholm, biträdande rektor Nacka gymnasium



FoU – Forskning och utveckling
Förvaltning
Frustration
Forskare



Min erfarenhet – vad resan gjort med mig

Landskap verktygslåda öppnat dörrar



Vad detta öppnat upp: 
uppdrag/roller/möjligheter

universitet

Öppnat dörrar

skolaJag med min 
nya verktygs-
låda

landskap



Året efter …

• Uppdrag 
• Utmaningar  
• Valmöjligheter



Skolledare 

• Pedagogisk ledare
• Skolutveckling 
• Perspektiv i ledningsgruppen



Matematiskt 
begåvade 
ungdomar

• Grupp för högstadiet
• Konsultation 
• Universitetskurser 



Kaffe och postervisning 
kl. 14.30 – 15.00 



Framåtblick – betydelsen av 
forskarutbildade lärare i skolan och 
samverkan kring forskarutbildning för 
ett framtida ULF-avtal

Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet och sekreterare i nationella 
samordningsgruppen för ULF försöksverksamheten



Forskarutbildade lärare i skolan? Varför behövs 
forskarutbildade lärare i skolan och till vad? Vad krävs 
för att göra skolan attraktiv för forskarutbildade lärare? 

• Forskarstuderande Mattias Björklund (Botkyrka och HSD) 
• Rektor Annica Tengbom Ödén (Anna Whitlocks gymnasium, 

Stockholms stad) 
• Chef för forskning och utveckling Eva Wadell

(Utbildningsförvaltningen,  Enköpings kommun)
• Professor Per-Olof Wickman (MND)
• Professor Inger Eriksson (HSD)



Tack för ditt deltagande! Dags för mingel och 
att utbringa en skål för ÄdFo 10 år!


