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18 DOKTORANDER
till forskarskolan
Utbildningsvetenskap med inriktning mot
didaktik
Forskarskolan som startar sin verksamhet våren 2007 är ett samarbete mellan Örebro universitet,
Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola samt Högskolan
i Skövde. Värd för forskarskolan är Örebro universitet.
Forskarskolan har ett öppet ämneskoncept som möjliggör didaktiska avhandlingsprojekt inom
utbildningssystemets (förskolan, fritidshemmet, den högre utbildningen och skolan) hela
innehållsbredd men också inom andra verksamheter där didaktiska frågor har en plats. Denna
öppenhet skapar förutsättningar för att forskarskolan skall bli en mötesplats för olika didaktiska och
ämnesmässiga intressen. Såväl vad gäller utbildningsinnehåll som verksamhet och organisation skall
forskarskolan präglas av demokrati och kommunikation.

___________________________________________________________________________

Utbildningen
Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen. Den omfattar 160 poäng, vilket motsvarar
fyra års studier på heltid.
Behörighet och urval
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har grundläggande behörighet
samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.
För behörighet krävs lärarexamen eller annan för studierna i forskarskolan relevant
grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng inkluderande ett examensarbete eller
motsvarande om minst 10 poäng samt i övrigt den särskilda behörighet som föreskrivs av
respektive forskarutbildningsämne. Yrkeserfarenhet inom för forskarskolan relevant område är
meriterande.
Förmågan att klara utbildningen bedöms bl.a. utifrån självständiga arbeten under
grundutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som utvisar den sökandes förmåga till
självständigt arbete av forskningskaraktär samt utifrån övriga meriter, t.ex. yrkesverksamhet.
Den sökande skall ha de kunskaper i svenska och engelska som behövs för att klara
forskarutbildningen. Urval bland behöriga sökande skall göras med hänsyn till deras förmåga att
tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställning som doktorand (100 %)
Till utbildningsplatserna vid forskarskolan är följande doktorandanställningar knutna:
Högskolan Dalarna

En doktorandanställning
Ämne bestäms i relation till sökbilden.

Högskolan i Gävle

En doktorandanställning
Ämne bestäms i relation till sökbilden

Mälardalens högskola

Två till tre doktorandanställningar.
Ämne bestäms i relation till sökbilden.

Bilaga 9:2

Karlstads universitet

En doktorandanställning med humanistisk/samhällsvetenskaplig
inriktning.
Ämne bestäms i relation till sökbilden.

Högskolan i Skövde

Två doktorandanställningar i pedagogik. En är riktad mot IT
och etik och en mot förskolans didaktik med inriktning
naturvetenskap.

Örebro universitet

Åtta till tio doktorandanställningar inom ämnena Idrott,
Musikvetenskap, Pedagogik och Svenska språket.

Som doktorand i forskarskolan antas man till forskarutbildning i ett forskarutbildningsämne vid
Örebro universitet, alternativt vid Karlstads universitet eller Mälardalens högskola (tekniskt
vetenskapsområde). Anställningen sker i enlighet med förteckningen ovan vid det lärosäte som
finansierar doktorandbefattningen ifråga.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. I
arbetsuppgifterna kan även komma att ingå undervisning inom grundutbildningen, forskning och
administration med högst 20 % av full tid, varvid studietiden sträcks ut i motsvarande mån.

Information
Bestämmelser om utbildningen och anställningen finns i 5, 8 och 9 kap. högskoleförordningen
(1993:100). Se också berört lärosätes riktlinjer för forskarutbildning. Vid sidan av de utlysta
anställningarna kan doktorander med annan finansiering associeras till forskarskolan för att följa
kurser etc.
För mer information om forskarskolan och anställningarna se www.oru.se. Klicka på forskning
och därefter forskarskolor så hittar du forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot
didaktik. Du kan också kontakta professor Tomas Englund (pedagogik), professor Per Ledin
(svenska språket) eller dekanus Owe Lindberg (fakultetsnämnd utbildningsvetenskap) för
ytterligare information.
Anställningarna tillträds den 13 augusti 2007. Beslut om antagning fattas under mars månad och
kommer att läggas ut på forskarskolans hemsida. Beslut kommer också att meddelas skriftligt till
alla sökande.

Ansökan
Välkommen med din ansökan märkt med resp ref nr. Ansökan skall innehålla CV, presentation
av forskningsintressen och preliminära avhandlingsplaner (max 3 sidor) samt de skrifter och
andra handlingar som du önskar åberopa. Ansökan inlämnas i 3 exemplar Ansökan ska göras på
en särskild ansökningsblankett som kan hämtas från universitetets webbplats En ansökan till
forskarutbildning gäller också som ansökan om anställning som doktorand. På kuvertet och på
ansökans första sida skall anges vid vilket lärosäte du önskar anställning. För Örebro universitet
skall också forskarutbildningsämne anges.
Ansökan insändes till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro och
ska vara oss tillhanda senast den 12 februari 2007.

