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Förord 

Eva-Lís Sirén Per-Arne Andersson
Ordförande, Lärarförbundet Direktör, Sveriges Kommuner och Landsting

Vårt samhälle har blivit allt mer kunskapsberoende. Genom att erbjuda kvalificerad under visning är 
förskolan och skolan en dri vande kraft i sam hällsutvecklingen. Lärarnas kompetens är också det som 
har störst betydelse för elevernas resultat.  

För att kunna möta de utmaningar som framtiden ställer och för att alla elever ska ha förutsättningar 
att nå till toppen av sin potential, är vi övertygade om att en viktig pusselbit är en skola som står i nära 
kontakt med forskningen. Idag är avståndet mellan forskningsresultat och undervisningen i klassrum-
men ofta långt. Forskningen behöver också i högre grad baseras på de behov som finns i verksamheten. 

I den nya skollagen står att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vad 
betyder det att den undervisning som sker i förskolor och skolor ska bygga på forskning och beprövad er-
farenhet?  Ett sätt att se på detta är att lärare i sin undervisning följaktligen ska utgå från nya forsknings-
rön, reflektera över sin egen undervisning samt ta till sig av lärarkollegors erfarenheter. Ett annat sätt att 
se på saken är att tänka sig att lärare aktivt arbetar med forskning i skolans praktik, till exempel genom 
aktionsforskning, i forskningscirklar, som kommundoktorand eller redan disputerad lärare.

Både vi som arbetsgivare och facklig företrädare ser att det finns ett intresse i många kommuner och 
skolor att på olika sätt utveckla verksamheten genom vetenskapliga metoder och angreppssätt. Många 
har också en väl fungerande samverkan med lärosäten. Men vi har en lång väg att gå innan vi kan säga 
att alla barn får en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.   

Vi ser också att det finns många sätt som du som lärare, rektor, förvaltningsledning och ansvarig 
politiker kan nå dit. Ett sätt kan vara att lärare forskar i skolans praktik, till exempel som kommun-
doktorand.  Denna kartläggning, som Lärarförbundet och SKL gjort under 2010, visar förekomsten av 
kommundoktorander över landet, deras villkor och arbetsuppgifter samt utmaningar och framgångs-
faktorer. Det är i många stycken helt ny samlad kunskap. Kartläggningen har genomförts av fil. dr  
Ulrika Bergmark, som är disputerad lärare och numera universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. 
Ett stort tack riktas till de representanter från lärosäten och kommuner, samt kommundoktorander som 
delat med sig av sina erfarenheter.
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Under början av 2010 genomförde Lärarförbun-
det och SKL en kartläggning i syfte att få en bild av 
den samverkan i form av kommundoktorandtjäns-
ter inom det utbildningsvetenskapliga området 
som pågår runt om i landet mellan kommuner och 
lärosäten. Kartläggningen har utgått från följande 
definition: Med kommundoktorand menas en person 
som är antagen till forskarutbildning till minst en  
licentiatexamen, där en eller flera kommuner är med 
och finansierar.

Att ha kommundoktorander verksamma vid sitt 
lärosäte är en relativt ny företeelse inom det utbild-
ningsvetenskapliga forskningsfältet. Anställnings-
formen verkar dock växa. Kartläggningen visar att 
44 kommuner – stora som små, spridda från norr 
till söder - har kommundoktorander anställda i sin 
organisation. Det finns ett intresse både hos läro-
säten och hos kommuner för framtida samverkan. 
Många universitet och högskolor planerar också att 
anta kommundoktorander i framtiden. 

Kommundoktorandernas arbetsuppgifter är för-
utom forskning: 1) undervisning 2) praktiknära 
utveckling i förskola och skola 3) kvalitetsarbete 
i form av utvärdering och uppföljning. Många av 
kommundoktoranderna önskar arbeta mera med 
praktiknära utveckling, men många är också nöjda 
med sina arbetsuppgifter.

Undersökningen visar att kommundoktorander-
nas arbete påverkar vissa delar av forskningsproces-
sen. Varken lärosäten eller kommundoktorander 
anser att arbetet som kommundoktorand påverkar 

Sammanfattning

metoder för insamling av data och analys. Lärosäte-
na anser inte heller att formuleringen av forsknings-
frågor påverkas. Det anser däremot både kommun-
företrädare och kommundoktorander. En slutsats är 
att kommundoktorandtjänster har en viktig roll i skol-
utveckling, men en mera begränsad roll i den skolnära 
forskningen.

Lärosäten och kommuner anger att de främsta för-
delarna med kommundoktorandtjänster är att de bi-
drar till skolutveckling och förnyar skolforskningen. 
Denna samverkan leder också till att skolforskning 
stämmer bättre överens med verksamhetens behov. De 
problem och hinder som anges är främst finansiering 
och svårigheter att få kommuner intresserade av att 
gå in i ett samarbete. Både kommuner och lärosäten 
har också upplevt kulturkrockar mellan lärosätens och 
kommuners sätt att driva verksamhet. Vissa hinder är 
relaterade till kommundoktorandernas egna upplevel-
ser av arbetet. De främsta problemen som doktoran-
derna anger är svårigheter med att veta vilken roll de 
ska ha i kommunens verksamhet och att arbetsupp-
gifterna inte var definierade innan arbetet som kom-
mundoktorand började. De har också känt sig splitt-
rade i arbetet eftersom forskningen och kommunens 
arbete inte har haft något med varandra att göra.

Ett intressant resultat av kartläggningen är att ma-
joriteten av kommunerna anser att kommundoktoran-
derna har ett tydligt uppdrag i kommunen som är rela-
terat till den forskning de bedriver, medan majoriteten 
av kommundoktoranderna själva inte anser det. Vil-
ken roll en kommundoktorand ska ha i organisationen 
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är därför något som behöver diskuteras i kommunen. 
Man behöver helt enkelt ha en plan för hur man ska ta 
tillvara doktorandernas kompetens, men också en bild 
av vad en forskarutbildning ska leda till i framtiden. 
Ett långsiktigt strategiarbete i kommunen är således 
viktigt. En slutsats i kartläggningen är också att det 
behövs en ökad insikt från politiker, skolchefer, rekto-
rer och lärare om att forskning utvecklar skolan.

En långsiktig strategi för hur samverkan ska se ut 
mellan lärosäte och kommun är också centralt för att 
nå framgång. Det räcker inte med eldsjälars arbete. 
Kartläggningen visar tydligt att en god samverkan 
mellan lärosäte och kommun skapas genom att det 
finns en gemensam vilja och intresse från båda håll, 
inte bara från en part. Det är viktigt att en samverkan 
mellan lärosäte och kommun präglas av en ”vinn-vinn-
situation”. Det ska vara en samverkan som båda parter 
vinner på och får ut mycket av. 

Vad lär man sig av att gå en forskarutbildning och 
på vilket sätt kan kommunen dra nytta av forskar-
utbildade lärare? Naturligtvis blir den som fördjupar 
sig i ett ämne under fyra år expert inom det området. 
Men det finns också andra vinster som handlar om 
hur man förhåller sig till kunskap, hur man reflekterar 
över sin egen och andras praktik och hur man bringar 
ordning i stora och komplexa material.

När vi frågade skolcheferna om vilka kompeten-
ser de anser att kommundoktoranderna utvecklar 
under sin doktorandtid fick vi svaret att de, förutom 
för djupade kunskaper inom sitt forskningsområde, ut-
vecklar sin analytiska förmåga och skicklighet att göra 
utredningar, samt att de tränar upp sin kommunika-
tiva förmåga, både muntligt och skriftligt. Dessutom 
menar skolcheferna att kommundoktoranderna ut-
manar det traditionella sättet att tänka om utbildning, 

kunskap och kvalitet. Deras arbete leder till en djupare 
förståelse av kommunens verksamhet, och det skapar 
möjligheter till verksamhetsutveckling.

Skolcheferna har sett att kommundoktorandtjänster 
har bidragit till en växande nyfikenhet på akademisk 
verksamhet, att forskningsresultat lättare kan spridas 
i kommunen, samt att de som kommun vet var de kan 
vända sig till för att få fortbildning och samarbetspart-
ners. De har också sett att kommundoktorandtjänster 
har lett till att kommunen fått fördjupade kunskaper 
inom ett visst ämnesområde som kommunen har  
velat utveckla.

Kommundoktoranderna själva ger en bild som 
stämmer väl överens med skolchefernas. De menar  
att de ökat sin förmåga att se helheter, att handleda  
pedagoger, att kommunicera både skiftligt och munt-
ligt, samt att söka information. De upplever att de fått 
en djupare kunskap om både allmändidaktiska frågor 
och mera ämnesspecifika delar. Att arbeta som kom-
mundoktorand har inneburit att de utvecklat ett kri-
tiskt förhållningssätt som gör att de nu granskar det 
de läser och de företeelser de möter på ett mera grund-
ligt sätt än förut. De kompetenser som de utvecklar är 
något som de anser sig kunna använda i kommunens 
strategiarbete och verksamhetsutveckling. De kan ge-
nom sin forskning tillföra ett omvärldsperspektiv till 
kommunens verksamhet. Forskningen har också bi-
dragit positivt till deras lärarroll. De har fått ökade 
kunskaper som gör dem till bättre lärare. 

Vilka arbetsuppgifter tycker kommunrepresentanter 
och kommundoktorander att de ska arbeta med efter 
att de har tagit sin examen? I intervjuerna uttrycker 
skolcheferna att de vill att de disputerade ska stanna 
kvar inom kommunens verksamhet. På frågan om 
forskning kan ingå i de disputerades arbetsuppgifter, 
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Kartläggningen väcker en rad frågor  
inför framtiden:

 Hur kan skolnära forskning utvecklas och 
förbättras genom kommundoktoranders  
arbete? 

 Vilka utmaningar kan skolpraktik och 
skolnära forskning ställas inför när kom-
mundoktorandtjänster blir alltmer före-
kommande?

 Hur kan ett medvetet strategiarbete föras 
både inom och mellan kommuner och  
lärosäten?

 Hur kan en ömsesidig samverkan mellan 
kommuner och lärosäten skapas som leder 
både till skolutveckling och till utveckling  
av skolforskning?

 Hur kan forskning kommuniceras och 
spridas till förskolor och skolor på ett mera 
genomgripande sätt så att det leder till  
förändring? 

ser de gärna en fortsättning med forskning efter kom-
mundoktorandtjänsten. 

Kommundoktoranderna själva har samma uppfatt-
ning om sin framtida karriär. Resultatet visar att kom-
mundoktoranderna helst föredrar en form av karriär-
tjänst vid kommunen som innehåller undervisning, 
utvecklingsarbete och forskning. Att arbeta med prak-
tiknära utveckling i förskola och skola (som exempel-
vis handledare gentemot skol- och rektorsområden) är 
också intressant. Först som tredje alternativ vill lärar-
na arbeta som forskare och lärare vid ett lärosäte.

Kommundoktoranderna själva pekar på att det som 
är grunden till deras positiva erfarenheter av arbe-
tet som doktorand är stöd och positiv inställning till 
forskning från skolledare på både förvaltnings- och 
skolnivå och från lärarkollegor i skolan. En viktig slut-
sats är därför ledarskapets betydelse såväl kommun-
övergripande som på den enskilda skolan.   

Den här rapporten visar på ett fortsatt behov av att 
diskutera på vilket sätt forskningen bedrivs, hur forsk-
ningsfrågorna ställs och i slutändan hur resultaten 
kommer den pedagogiska praktiken tillgodo. Vi behö-
ver också fokusera på hur den beprövade erfarenheten 
tas tillvara. 

För att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet, och för att skolan ska kun-
na gå från att vara en driftsorganisation till att bli en 
utvecklingsorganisation behövs en tätare samverkan 
mellan pedagogisk verksamhet och pedagogisk forsk-
ning. 
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Hittills har det varit svårt att få en överblick över den 
samverkan mellan kommuner och lärosäten som på-
går, framförallt eftersom kommundoktorandtjänster 
är en företeelse som är under framväxt. Mot denna 
bakgrund har Lärarförbundet och SKL under början 
av 2010 tillsammans genomfört en kartläggning över 
samverkan gällande kommundoktorander inom det  
utbildningsvetenskapliga området. Det är till stora  
delar helt ny samlad kunskap.

Syftet med kartläggningen är att få en överblick över 
den forskningssamverkan, i form av kommundokto-
randtjänster, som för närvarande pågår runt om i lan-
det mellan kommuner och lärosäten, samt vilka fram-
gångsfaktorer och problem som finns. Resultatet av 
kartläggningen baseras på både enkätsvar och inter-
vjuer med representanter från lärosäten, kommuner 
och kommundoktorander själva. 

Inledning

Kartläggningen baseras på en enkätundersökning och intervjuer. Enkäter har under januari-februari 2010 
skickats ut till samtliga kommuner, samtliga lärosäten som ansvarar för lärarutbildning och 141 verksam-
ma kommundoktorander. Svarsfrekvensen var följande:

 24 av 25 lärosäten 

 190 av 290 kommuner

 84 av 141 kommundoktorander 

Under april och maj 2010 genomfördes 10 intervjuer med representanter från lärosäten och kommuner 
samt med kommundoktorander. 

Definitionen av kommundoktorander som kartlägg-
ningen utgått ifrån är följande: Med kommundoktorand 
menas en person som är antagen till forskarutbildning till 
minst en licentiatexamen, där kommuner är med och  
finansierar.

En kommunal satsning på doktorander innebär att 
kommunen finansierar forskning och därmed ställer 
krav på hur kunskapen ska komma den egna verksam-
heten till godo. Det finns inte någon standardmodell 
för hur ett upplägg kring kommundoktorander inom 
utbildningsområdet kan se ut, utan man måste utgå 
från de specifika förutsättningar som gäller för varje 
enskild individ och kommun. (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2008).
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Kommuner med 
1–3 kommundoktorander

Kommuner med 
över fyra kommundoktorander 

Kommuner som inte har 
kommundoktorander/
ej svarat på enkäten

Kommundoktorander – hur ser det ut? 

Kommundoktorander  
– finns över hela Sverige
Kommundoktorandtjänster är en ny, men växande  
företeelse. Studien visar att: 

 44 kommuner har uppgett att de har minst en 
kommundoktorand (antagen till licentiat- eller  
doktorsstudier) anställd i sin organisation1) 

 58 procent (14 stycken) av de 24 lärosäten som 
besvarade enkäten har minst en kommun-
doktorand knutna till sin verksamhet.

Som framgår av kartan över anställda kommun-
doktorander i Sverige finns kommundoktorandtjänster 
spridda över hela landet, från norr till söder, i större 
och i mindre kommuner.

Kartläggningen visar att det finns ett intresse 
både hos lärosäten och hos kommuner för kommun-
doktorandtjänster:

 Av de lärosäten som i dagsläget inte har något sam-
arbete med kommuner har 80 procent ett stort  
intresse av att anta kommundoktorander 

 Av de 153 kommuner som besvarat enkäten men 
som i dagsläget inte har kommundoktorander  
anställda, har drygt en tredjedel ett stort intresse 
för framtida satsningar och drygt hälften ett  
måttligt intresse

 Resultaten visar också att det finns ett stort fortsatt 
intresse för framtida satsningar hos de kommuner 
som redan har kommundoktorander anställda.

1) 37 av de 44 kommunerna har i sina enkätsvar angivit att de 
 har kommundoktorander anställda i sin förvaltning. Reste-
 rande 7 kommuner bygger på enkätsvar från kommun-
 doktorander som angivit att de är anställda i den kommunen.
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Vad gjorde  
kommundoktoranderna tidigare? 
De flesta kommundoktorander har en lärarexamen. 
Den vanligaste inriktningen på lärarexamen var gym-
nasielärare och efter det grundskollärare. Inriktning 
förskollärare hade ett fåtal respondenter och ingen av 
kommundoktoranderna hade en bakgrund med fritids-
pedagogexamen. Vid tillträdet som doktorand var 93 
procent anställda inom den aktuella kommunen.

 De flesta kommundoktorander har sin 
anställning hos kommunen. 

 Den vanligaste finansieringen av kom-
mundoktorandtjänster är egna medel från 
den enskilda kommunen. Endast i några 
fall sker finansieringen i samverkan mellan 
kommun och lärosäte. 

 Den vanligaste lönesättningen för kom-
mundoktorander är bibehållen lärarlön. När 
det gäller fördelning av tid mellan forsk-
ningsarbete respektive arbete inom kom-
mun är 80/20 och 50/50 de mest förekom-
mande uppdelningarna. 

Figur 1 Vilken examen har du? 

Villkor och arbetsuppgifter
De flesta kommundoktorander arbetar med under-
visning i förskola eller skola när de inte arbetar med 
sin forskning. Arbetsuppgifterna består också ofta 
av praktiknära utveckling i förskola och skola samt 
kvalitets arbete i form av utvärdering och uppföljning. 
Andra uppgifter anges vara till exempel ansökan om 
medel för utveckling, spridning av forskning genom 
olika nätverk, arbete med IKT-frågor (informations- 

och kommunikationsteknik), ämnesansvarig i en skola 
och VFU-frågor (verksamhetsförlagd utbildning).

Figur 2 Vilka arbetsuppgifter förutom avhandlingsarbe-
te, har kommundoktorander hos er idag? (Kommunernas 
svar, fler än ett svar möjligt)
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Många av kommundoktoranderna som besvarat  
enkäterna vill se ett ökat fokus på praktiknära utveck-
ling i förskola och skola i den delen av arbetet som 
inte innebär forskning. Samtidigt är en stor andel av 
kommun doktoranderna nöjda med sina arbetsupp-
gifter. En del respondenter vill hellre se ett ökat fokus 
på kvalitets arbete i form av utvärdering och uppfölj-
ning och ett fåtal önskade ett ökat fokus på undervis-
ning. En majoritet av doktoranderna menar att deras 
uppdrag i kommunen inte är relaterat till den forsk-
ning som de bedriver. 

Tydligt uppdrag  
för kommundoktorander? 
Ett intressant resultat av kartläggningen är att majori-
teten av kommunerna anser att kommundoktorander-
na har ett tydligt uppdrag i kommunen som är relate-
rat till den forskning de bedriver, medan majoriteten 
av kommundoktoranderna själva inte anser det. Upp-
levelserna skiljer sig således åt. En del av förklaringen 
kan vara att vissa kommundoktorander arbetar som  
lärare, och inte har några uppgifter som rör kvalitets-
arbete eller praktiknära utveckling. 

De intervjuade skolcheferna uttrycker gemensamt 
att det är viktigt att kommundoktoranden finns med i 
sammanhang både i nära kontakt med ett skolområde 
eller skola, men att de också kan ha uppgifter på mera 
övergripande förvaltningsnivå. Intervjuerna visar att 
kommunerna i någon mån har en strategi för kom-
mundoktorandernas arbete. Flera uttrycker att de inte 
hade någon strategi från början, utan att det är något 
som har vuxit fram i takt med att de har anställt kom-
mundoktorander. I dagsläget har några kommuner 
strategiska planer, medan andra håller på att ta fram 

Figur 3 Om du skulle vilja förändra något i arbetsuppgif-
terna: Hur skulle du vilja att kommundoktorander an-
vänds i kommunens verksamhet? (Doktorandernas svar, 
fler än ett svar möjligt)

sådana. Någon skolchef uttrycker att det inte finns 
ett givet koncept för hur kommundoktorander ska ar-
beta utan att det bestäms i samråd med doktoranden. 
Uppgifterna är beroende på doktorandens forsknings-
ämne, personens önskemål och kommunens behov. 

Vid de kommuner som de intervjuade represente-
rar finns någon form av grupp som arbetar med frågor 
om hur forskning och praktik ska mötas. Grupperna 
kan bestå av olika personer: skolledare från rektors-
områdesnivå till förvaltningsnivå, samt kommun-
doktorander. Vid en del kommuner kompletteras  
grupperna även med någon representant från läro-
sätet.

Både kommunerna och kommundoktoranderna fick 
i enkäten frågan om de skulle vilja förändra något i  
deras uppgifter som inte har med avhandlingsarbetet 
att göra. Här finns en gemensam uppfattning. De  
flesta – i båda grupperna – ansåg att kommundok-
torander i högre grad skulle arbeta med praktiknära 
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utveckling i förskolor och skolor. Samtidigt var både 
kommuner och kommundoktoranderna själva ofta nöj-
da med hur de används i kommunens verksamhet.

I diskussionen om kommundoktorandernas roll i  
organisationen och vilken strategi man ska ha bör man 
ställa sig några frågor. Vill man att kommundoktoran-
derna ska bidra till skolutveckling i stort i kommunen? 
En skolutvecklande kommundoktorand kan troligen 
medverka till utveckling på ett mer omfattande sätt än 
doktoranden som enbart undervisar vid sidan av forsk-
ningen. Samtidigt finns den undervisande doktoranden 
närmare praktiken. Betyder det kanske att de ställer  
andra forskningsfrågor än en doktorand som också 
fungerar som skolutvecklare? Kan man tänka sig en 
kombination av rollerna? Hur påverkas skolnära forsk-
ning och skolutveckling genom de kommundoktoran-
der som arbetar med utvärderingar och uppföljningar? 
De befinner sig en aning längre ifrån skolpraktiken än 
de som arbetar med skolutveckling och undervisning. 
Vilka för- och nackdelar kan det föra med sig?

Kommundoktoranders arbete  
påverkar vissa delar av  
forskningsprocessen
Enkätundersökningen visar att både lärosätena och 
kommundoktoranderna anser att arbetet som kom-
mundoktorand inte påverkar metoder för insam-
ling av data och analys. Däremot skiljer sig bilden 
när det gäller påverkan på forskningsfrågor. Majori-
teten av lärosätesrepresentanterna ansåg att arbetet 
som kommundoktorand inte påverkar formuleringen 
av forskningsfrågor, medan majoriteten av kommun-
doktoranderna ansåg att det hade betydelse. Den  
bilden förstärks även av intervjuerna, där det framgår 

att deras tidigare erfarenheter som lärare har påverkat 
inriktningen på deras forskningsområde. 

När det gäller presentation av forskningsresultat, 
tror de flesta av doktoranderna att presentationen på-
verkas i och med arbetet som kommundoktorand. 
Detta gäller särskilt om man är en kommundokto-
rand som arbetar med skolutveckling parallellt med 
sin forskning. Då finns ett behov av att presentera sin 
forskning på ett mera populärvetenskapligt sätt för att 
det ska leda till nytta för lärarna på fältet. Det är inte 
alltid lätt att ta till sig nya forskningsresultat genom 
traditionella akademiska forskningsartiklar och därför 
behöver forskningen presenteras på andra sätt, exem-
pelvis genom föreläsningar. De kommundoktorander 
som arbetar som lärare vid sidan om sin forskning ser 
mindre påverkan på forskningens presentation. Det 
kan antas bero på att det inte ligger så stor förväntan 
på att de ska presentera sin forskning för en bredare 
publik, för exempelvis lärare, eftersom de inte har en 
skolutvecklande roll uttalad från kommunens sida.

I de intervjuer som genomförts framkommer att 
forskningens ämnesinriktning utgår från kommuner-
nas identifierade utvecklingsområden. Förvaltnings-
ledningen har inflytande över vilka ämnen som den 
tänkta kommundoktoranden ska forska om när tjäns-
ten formas inför utlysningen av anställningen. Valet av 
ämnesområde görs dock i samråd med lärosätet, som 
kan ge sin syn på möjligheter till och behov av forsk-
ning inom detta område. 

Det är viktigt att fundera på hur man ska  
tolka dessa svar – är det positivt eller negativt att kom-
mundoktorandernas arbete inte i så hög grad påverkar 
hur forskning bedrivs? Tillåts kommundoktoranders 
arbete utmana rådande forskningskulturer med tra-
ditioner om hur forskning ska bedrivas? Är det önsk-
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Figur 4 Vilka goda erfarenheter av att arbeta som kommundoktorand har du? (Fler än ett svar möjligt)

värt att kommundoktoranders anställning ska ha infly-
tande på hur forskning genomförs? Det finns en trend 
inom utbildningsvetenskaplig forskning som säger 
att praxisnära skolforskning ska utgå från frågor som 
praktikerna ställer sig (förskolans eller skolans lärare 
och elever). Hur kan dessa svar förstås i ljuset av den 
trenden? Är det så att kommundoktoranders arbete får 
en positiv påverkan på skolutveckling, men att deras 
arbete får liten påverkan på och möjlighet till förnyelse 
av utbildningsvetenskaplig forskning? 

Kommundoktorandtjänster  
bidrar till skolutveckling 
Lärosätena, kommunerna och kommundoktorander-
na ger en enad bild av att de främsta fördelarna med 
kommundoktorandtjänster är att de bidrar till skol-
utveckling i första hand och förnyar forskningen i  
andra hand.

Dessutom visar undersökningen på att andra förde-
lar med kommundoktorandtjänster är att:

  skolforskningen i högre grad stämmer överens 
med behoven från skolpraktiken 

 nya frågor ställs som för forskningen framåt

 de bidrar till tätare kontakter mellan lärosäten och 
kommuner 

 de ökar den utbildningsvetenskapliga forskningens 
legitimitet i skolor 

 de på ett positivt sätt påverkar utbildningar som 
ges inom det utbildningsvetenskapliga området

 kommunen utvecklar sin verksamhet på ett mera 
medvetet sätt och får nya idéer

 de fungerar som en kunskapsbrygga mellan olika 
aktörer 

 de är kompetens- och statushöjande för lärare 

 samverkan ger möjligheter för kommuner att 
påverka innehållet i lärarutbildningen. 

I figuren nedan redovisas de positiva erfarenheter som 
kommundoktoranderna har angivit i enkätundersök-
ningen. 
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I intervjuerna fick skolcheferna frågan om vilka 
kompetenser de anser att kommundoktoranderna  
utvecklar under sin doktorandtid. De menar att de ut-
vecklar fördjupade kunskaper inom sitt forsknings-
område, de utvecklar sin analytiska förmåga och 
skicklighet att göra utredningar, samt att de tränar upp 
sin kommunikativa förmåga, både muntligt och skrift-
ligt. Kommundoktoranderna utmanar i samtal med 
olika personer i skolförvaltningen det traditionella sät-
tet att tänka om utbildning, kunskap och kvalitet. De 
utvecklar också metaspråket för kommunens verksam-
het genom att de kan undersöka verksamheten på ett 
strukturerat och genomgripande sätt genom sin forsk-
ning. På detta sätt leder deras arbete till en fördjupad 
förståelse för kommunens verksamhet, vilket ger möj-
ligheter till verksamhetsutveckling.

I intervjuerna fick kommundoktoranderna frågan 
om vilka kompetenser de anser sig utveckla under sin 
doktorandtid. Deras bild stämmer väl överens med 

skolchefernas. De menade att de ökat sin förmåga att 
se helheter, att handleda pedagoger, att kommuni cera 
både skiftligt och muntligt, samt att söka information. 
De upplever att de fått en djupare kunskap om både 
allmändidaktiska frågor och mera ämnes specifika  
delar genom sin forskning. Att arbeta som kommun-
doktorand har inneburit att de utvecklat ett kritiskt 
förhållningssätt som gör att de nu granskar det de 
läser och de företeelser de möter på ett mera grund-
ligt sätt än förut. Deras kompetenser som de utveck-
lar under forskningstiden är något som de anser sig 
kunna använda i kommunens strategiarbete och verk-
samhetsutveckling. De kan genom sin forskning till-
föra ett omvärldsperspektiv till kommunens verksam-
het. Forskningen har också bidragit positivt till deras 
lärarroll. De har fått ökade kunskaper som gör dem till 
bättre lärare. De har också fått en ökad insikt i kom-
munens förvaltning och styrning.
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Vad händer efter disputation? 
En viktig fråga är vad som händer när en lärare har 
disputerat. Hur tas de disputerade lärarnas kompe-
tens tillvara i verksamheten? Hur ser deras uppdrag 
ut i kommunen? Vad vill de disputerade lärarna själva 
helst arbeta med? Dessa frågor har uppmärksammats 
både i enkätundersökningen och vid intervjuerna. 

Kartläggningen visar att de vanligaste arbetsuppgif-
terna som de disputerade förskollärarna och lärarna 
har efter doktorsexamen är praktiknära utveckling i 
förskola och skola, samt undervisning. En del dispute-
rade har fått karriärtjänster inom kommunen som be-
står av utvecklingsarbete, forskning och undervisning 

eller arbetar med kvalitetsarbete i form av utvärdering 
och uppföljning.  Några har börjat arbeta som forskare 
och lärare vid ett lärosäte.

Vi ställde också frågan hur kommunerna skulle  
vilja att det såg ut i framtiden när det gäller tjänster för 
vetenskapligt meriterade lärare inom ramen för kom-
munens verksamhet. De flesta svarade att inrättande 
av karriärtjänster inom kommunen som består av ut-
vecklingsarbete, forskning och undervisning skulle 
vara ett bra sätt att använda lärarnas kompetens. Att 
arbeta med praktiknära utveckling i förskola och skola 
är också angeläget enligt kommunerna.  
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I intervjuerna uttryckte skolcheferna att de vill att 
de disputerade ska stanna kvar inom kommunens 
verksamhet. På frågan om forskning kan ingå i de  
disputerades arbetsuppgifter, såg de gärna en fortsätt-
ning med forskning efter kommundoktorandtjänsten. 
Hur detta ska lösas ekonomiskt och praktiskt är  
osäkert i detta läge. Om ekonomin tillåter kan en del 
skolchefer tänka sig att bidra till forskning. Hur forsk-
ning praktiskt kan bedrivas inom kommunen ställer 
frågor om var den disputerade läraren ska vara  
anställd. Skolcheferna såg som möjliga vägar för både 
skolutveckling och forskning att den disputerade hade 
den större delen av sin anställning hos kommunen, 
men också en visstidsanställning vid ett lärosäte för  
att behålla kopplingen till forskningsvärlden.

Kommundoktoranderna själva har samma uppfatt-
ning om sin framtida karriär som disputerad som 
kommunerna. Både enkätundersökningen och inter-
vjuerna visar att kommundoktoranderna helst föredrar 

en form av karriärtjänst vid kommunen som inne-
håller undervisning, utvecklingsarbete och forskning. 
Att arbeta med praktiknära utveckling i förskola och 
skola (som exempelvis handledare gentemot skol- och 
rektorsområden) är också intressant. Först som tredje 
alternativ vill lärarna arbeta som forskare och lärare 
vid ett lärosäte.

Samtidigt reflekterar kommundoktoranderna över 
sina möjligheter till fortsatt forskning om de är hel-
tidsanställda inom kommunen. Som det är i dagsläget 
måste en viss del av tjänsten vara knuten till ett läro-
säte för att man ska kunna göra en akademisk forsk-
ningskarriär. Kommundoktoranderna kan tänka sig 
att vara anställda både vid en kommun och vid ett  
läro säte för att kunna utföra de arbetsuppgifter de  
vill göra. Det som framstår som viktigt är att de får  
arbeta både med utveckling och med forskning där det 
ges möjlighet. 
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Hinder och utmaningar
Det tre främsta problem som både lärosäten och  
kommuner lyfter fram i enkätundersökningen och  
intervjuer är:

 finansieringsproblem 

 svårigheter med att få sin egen kommun intresse-
rad av kommundoktorandtjänster och

 kulturkrockar mellan lärosätens och kommuners 
sätt att bedriva verksamhet.

I intervjuerna framkom mest positiva erfarenheter av 
samverkan. Ibland har kommunerna och lärosätena 
haft diskussioner om hur samverkan ska fortgå, men 
hittat gemensamma lösningar i slutändan. De hin-
der som man någon gång har upplevt är mer av prak-
tisk natur: att det inte finns tillräckligt med resurser 
att anställa så många kommundoktorander som de vill 
och att det inte alltid finns tidsmässig flexibilitet i sko-
lan. Detta gäller särskilt för de kommundoktorander 
som arbetar som lärare vid sidan av sin forskning. Ib-

Utmaningar och framgångsfaktorer 
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land behöver en doktorand omfördela arbetstiden mel-
lan sina arbetsuppgifter men det saknas flexibilitet för 
detta.

De svårigheter som kommundoktoranderna själva 
har lyft fram i enkätundersökning och intervjuer är 
främst svårigheter med att veta vilken roll de ska ha 
i kommunens verksamhet och att arbetsuppgifterna 
inte var definierade innan arbetet som kommundokto-
rand började. De har känt sig splittrade i arbetet efter-
som forskningen och kommunens arbete inte har 
haft något med varandra att göra. Andra problem som 
kommundoktoranderna har upplevt är litet eller blan-
dat stöd och förståelse från kollegor vid den egna sko-
lan, för stor arbetsbelastning, att det tar tid att som 
lärare förstå sig på forskarvärlden, ingen akademisk 
miljö att vistas i, för mycket ensamarbete, svårigheter 
med att räcka till för alla lärare som är intresserade av 
föreläsningar samt att den egna forskningen och kom-
petensen som den ger inte efterfrågas . 

Vilka är framgångsfaktorerna?
Kommunerna, lärosätena och kommundoktoranderna 
har i huvudsak en gemensam bild av hur man ska nå 
framgång och hur satsningen på kommundoktorander 
ska ge ett bra resultat. Det handlar om att det finns ett 
behov av: 

 en vilja att långsiktigt satsa resurser på forskning 
och utveckling

 en ökad insikt hos politiker, skolchefer, rektorer 
och lärare om att forskning utvecklar skolan

 en ökad insikt hos lärosäten att kommundoktoran-
ders arbete delvis ger nya förutsättningar för hur 
forskning bedrivs

 ett gemensamt intresse för skolutveckling på veten-
skaplig grund 

 ett medvetet strategiarbete av hur samverkan kan 
se ut mellan lärosäte och kommun

 att kommunerna blir bättre på att planera kom-
mundoktorandens arbetsuppgifter vid kommunen 
och bättre samrodning av doktorandernas arbets-
uppgifter så att de ger synergieffekter mellan forsk-
ning och arbetet i kommunen

 att kommunerna behöver ha en bild av vad forskar-
utbildning ska leda till i kommunen, till exempel 
genom att förbereda tjänster och organisera skol-
utvecklingsinsatser

 att lyfta fram goda exempel där kommundokto-
randprojekt fungerat bra. 

Om kommunerna ska satsa långsiktigt på kommun-
doktorandtjänster eller andra former av forskning i 
skolan handlar det inte bara om att kommunerna ska 
få insikt om att forskning utvecklar skolan. Kommu-
nerna måste få erfarenheter av att det är så. Där kan 
lärosätena ha en viktig roll för att bidra till att öka 
kännedomen om hur utbildningsvetenskaplig forsk-
ning kan kopplas ihop med skolutvecklingsproces-
ser. Att sprida goda erfarenheter av samverkan då det 
gäller kommundoktorander är ett sätt som lärosäten 
kan medverka till att kommuner får ta del av skol-
nära forskning. Om kommuner får uppleva värdet 
av forskning i skolan, finns det större möjligheter att 
kommuner ekonomiskt ska våga satsa på att inrätta 
kommundoktorandtjänster eller annan form av forsk-
ningssamverkan. 

Både enkätundersökningen och intervjuerna pe-
kar på att ett långsiktigt strategiarbete från både läro-
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säte och kommun är centralt för att samverkan ska bli 
framgångsrik. Det räcker inte med eldsjälars arbete. 

I intervjuerna framkommer att en god samverkan 
mellan lärosäte och kommun skapas genom att det 
finns en gemensam vilja och intresse från båda håll, 
inte bara från en part. Det är viktigt att en samverkan 
mellan lärosäte och kommun präglas av en ”vinn-vinn-
situation”. Det ska alltså vara en samverkan som båda 
parter vinner på och får ut mycket av. 

De personliga relationerna och kontakterna ses som 
mycket avgörande för att skapa en bra dialog. Genom 
att personer har goda kontakter vid både kommuner 
och lärosäten bidrar det till korta beslutsvägar. Det är 
också viktigt för samverkan att det finns forum för 
att träffas och samtala. De samtalen ska känneteck-
nas av ett öppet klimat, så att båda parter kan säga sin 
mening och uttrycka hur de vill att samverkan ska se 
ut. Någon representant uttryckte att det är positivt för 
samverkan att personen som håller i samverkan från 
lärosätets håll är påläst och uppdaterad i skolfrågor. 
Det skapar en legitimitet och förtroende för personen, 
vilket gör att kommunerna ser att lärosätet verkligen 
är intresserad av att ha en ömsesidig samverkan. För 
att ytterligare stärka legitimiteten och förtroendet be-
tonas vikten av att lärosätesrepresentanten visar sig i 
kommunens verksamhet; att de talar med människor 
i olika positioner inom kommunen som har ansvar 
för utbildning. Det är också av vikt att ha formella av-
tal för samverkan som exempelvis kan reglera vad som 
händer om en kommundoktorand avslutar sin anställ-

ning i kommunen. Betyder det även att forskarutbild-
ningen avslutas? 

Kommundoktoranderna själva uttrycker i enkät-
svaren och intervjuer att det som är grunden till deras 
positiva erfarenheter av arbetet som kommundokto-
rand är stöd och positiv inställning till forskning från 
skolledare på både förvaltnings- och skolnivå och från 
lärarkollegor i skolan. 

En viktig slutsats är därför ledarskapets betydelse 
såväl kommunövergripande som på den enskilda  
skolan. 
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I enkätundersökningen framgår att lärosätena och 
kommunerna ofta är involverade i annan samver-
kan är kommundoktorandtjänster. Denna samverkan 
handlar ofta om kompetensutveckling i olika former 
för verksamma lärare, gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprojekt, samverkan kring lärarutbildning 
och då särskilt den verksamhetsförlagda utbildningen, 
handledarutbildning för VFU-handledare, deltagande i 
Regionalt utvecklingscentrum, samt samverkan kring 

Annan samverkan mellan kommuner 
och lärosäten 

lärarstudenters examensarbeten som ett bidrag till den 
lokala skolutvecklingen.

Modell för strategiskt arbete för samverkan mellan 
kommun och lärosäte
Resultaten av kartläggningen visar att kommundok-
torandtjänster inte är enda vägen för att koppla ihop 
skolpraktik och skolnära forskning. Det kan finnas 
ett antal vägar som tillsammans leder till att utveck-
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la skolpraktiken så att den vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Det handlar också om att 
se möjligheter för att skolnära forskning i ännu hög-
re grad ska utgå från skolpraktikens frågor, vilket ock-
så kan innebära nya utmaningar och förändringar 
för skolnära forskning. Tänkbara vägar för strategiskt 
samarbete mellan kommuner och lärosäten kan se ut 
som följande:

 Lärare och skolledare som systematiskt reflekte-
rar över och utvecklar sin praktik (poängkurser vid 
universitet eller masterutbildning vid universitet). 
Den pedagogiska personalen bestämmer själva vad 
de vill systematiskt reflektera över och utveckla, 
styrt utifrån deras egna utvecklingsbehov som  
lärare. Forskare från universitet kan fungera som 
handledare för detta arbete genom att kommunens 
personal går kurser vid universitet eller att de får 
handledning från kommunens sida, utan att gå en 
poänggivande kurs. Då krävs det att kommunerna 
har den kompetensen som krävs för att handleda 
dessa lärare i deras arbete

 Skolutvecklingsdoktorander anställs i kommuner 
(lärosätet bidrar också till finansiering). Leder skol-
utvecklingsprojekt på olika nivåer i kommuner-
na. Uttalat uppdrag från kommunens sida. Deras 
forskning som kommundoktorander är tydligt för-
ankrat i verksamheten och den skolutveckling som 
de bedriver. Fokus ska också vara på forskning med 
skolans personal och dess elever, alltså ett deltagan-
de perspektiv. Detta för att det ska leda till ömsesi-
dig positiv påverkan mellan utvecklingsarbete och 
skolnära forskning

 Seniora forskare anställs vid kommuner (eller 
tjänsten köps in från ett lärosäte). Det är viktigt att 

det finns en fortsättning efter kommundoktoran-
ders forskning. Dessa seniora forskare forskar ock-
så med skolans personal och dess elever, alltså ett 
deltagande perspektiv

 Forsknings- och utvecklingsenheter vid kommuner. 
Vid dessa enheter kan kommundoktorander, repre-
sentanter från kommunen: förvaltnings- och skol-
nivå, samt representanter från lärosäten ingå. En-
heten har en strategisk uppgift att öka samverkan 
mellan kommun och lärosäte. Den kan också inne-
bära en kreativ miljö för kommundoktoranderna, 
så att de känner att de tillhör ett sammanhang i sin 
forskning och sitt skolutvecklingsarbete. En annan 
viktig uppgift för enheten är att den kan ha ansvar 
för att fånga upp önskemål om utvecklingsområ-
den som rektorer och lärare har och att aktivt driva 
processen med dem, så att praktiken känner be-
hovet av kommundoktorandens arbete. Detta är ett 
sätt för att bereda vägen för kommundoktorander-
nas arbete.

Avslutande ord
I denna kartläggning är det kommundoktoranders  
arbete som varit i fokus, men det är viktigt att poäng-
tera att skolutveckling på vetenskaplig grund kan göras 
på många nivåer, allt från kommundoktorandtjänster 
till skolutvecklingsprojekt och kompetensutvecklings-
insatser i samverkan mellan kommun och lärosäte. 
För att både forskning om skolan och utveckling i sko-
lan ska gå framåt behövs olika former av samverkan. 
Forskarutbildade lärare som är verksamma i sin egen 
praktik är en satsning som har stor potential att bidra 
till både en hållbar skolutveckling och till en förnyelse 

av skolforskningen.
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är att lärare i större utsträckning ska arbeta aktivt med forskning i skolans praktik, 

till exempel som kommundoktorand eller redan disputerad lärare.

Den här kartläggningen visar att forskande lärare är en väg till skolutveckling.


