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Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Formerna för 
kursgivning 

Det påbörjade förändringsarbetet med 
att ändra formerna för kursgivning (se 
sid. 12 i rapporten) ska fortsätta. De 
obligatoriska kurserna är utformade på 
ett sätt som gör att de kan anpassas till 
den aktuella doktorandgruppen. Vidare 
kommer en aktivt uppsökande 
verksamhet bedrivas i syfte att få 
doktorander från andra universitet, 
nationellt och internationellt, att 
medverka på tema Barns 
doktorandkurser. 
Varje kurs kommer att tilldelas ett 
kursrum på Lisam. Kursansvarig för 
varje kurs som ges framöver kommer att 
utarbeta en studiehandledning som har 
tyngdpunkt på självstudier i 
kombination med nyckelföreläsningar 
IRL, alternativt on-line.  

31 januari 2021 Forskarstudierektor (ansvarig för 
förändringsarbetet, sprider 
uppgifter om kurser, samt fördelar 
och delegerar uppgifter avseende 
utformning av kurserna) 
Kursansvariga för 
forskarutbildningskurser (utför 
revidering av kursupplägg) 
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Säkerställande av 
måluppfyllelsen 
gällande mål 6, delen 
”samhället i övrigt” 

”Dialog med samhället i övrigt” 
aktualiseras i tema Barns nya ISP-mall 
(se sid 9) som ett led i att skapa 
underlag för en tydlig dokumentation av 
detta delmål. Detta blir ett sätt att 
säkerställa måluppfyllelse i samband 
med den årliga revisionen av ISP. 
Delmålet behöver dock explicitgöras i 
handledargruppen för att skapa en 
större medvetenhet om denna del av 
mål 6.  

31 januari 2020 Forskarstudierektor (ansvarig för 
att explicitgöra delmålet) 
Handledare (ansvariga för att 
säkerställa måluppfyllelsen i 
samband med dokumentation i 
ISP) 
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Översyn av aktiviteter 
för att säkerställa 
måluppfyllelse 
gällande mål 9 med 
avseende på 
vetenskaplig redlighet 

Aktiviteter som har till syfte att 
säkerställa måluppfyllelsen gällande 
vetenskaplig redlighet består av 
skrivande av avhandlingstexter. 
Skrivandet granskas av handledarna och 
behandlas på seminarier. Handledarna 
ger ledning och träning för att 
doktoranderna ska kunna utveckla, 
designa och strukturera sina 
forskningsaktiviteter utifrån god 
forskningssed.  
För att säkerställa den vetenskapliga 
redligheten kommer vi framgent 
förtydliga och explicitgöra dessa 
aktiviteter i handledningssamtal med 
doktoranderna.  
Doktoranderna förväntas också 
kontrollera sitt pilotprojekt och 60%-
text med stöd av verktyg Urkund och 
Similarity Check för att bli undvika all 
form av plagiering och otydlig 
referenshantering.   
I den kurs som inbegriper momentet att 
skriva en etikansökan kommer vi lägga 
in ett seminarium om vetenskaplig 
redlighet och god forskningssed.  

31 januari 2021 Forskarstudierektor (ansvarig för 
att förtydliga och explicitgöra mål 9 
med avseende på vetenskaplig 
redlighet för handledare) 
Handledare (ansvariga för att 
förtydliga och explicitgöra denna 
aspekt av mål 9 i samband med 
handledningsprocesser)  
Kursansvarig för kursen som 
innehåller moment med 
etikprövning (ansvarig för att 
införliva detta moment i kursen) 
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Kartläggning av 
förekomst och orsaker 
till doktoranders 
upplevelse av stress. 
Vidtagande av 
adekvata åtgärder. 

En kartläggning kommer att göras 
utifrån den kunskap som finns hos 
avdelningschef och HR på Tema om 
orsaker till doktorandernas 
sjukskrivningar. I syfte att bredda 
perspektivet kommer också frågan att 
lyftas i handledarkollegiet samt FUK för 
att få inhämta ett bredare 
lärarperspektiv, både vid Tema Barn och 
på Institutionen för Tema.  
Vidare kommer en riktad undersökning 
genomföras där doktoranderna får 
besvara två frågor: Vad är den främsta 
orsaken till stress i doktoranders 
arbetssituation? Vad skulle behöva 
förändras för att du skulle uppleva 
mindre stress i arbetet?  
Utifrån kartläggningen kommer vi att 
vidta adekvata åtgärder.  

31 januari 2020 Avdelningschef (ansvarig för 
arbetsmiljöfrågor generellt och 
därmed också denna kartläggning) 
Forskarstudierektor (ansvarig för 
att utföra den aktuella 
undersökningen) 
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Uppföljning av vilka 
effekter den reviderade 
ASP får för 
doktorandernas 
upplevelse av stress 

För att kartlägga hur doktorander som 
omfattas av den reviderade allmänna 
studieplanen uppfattar sin 
arbetssituation kommer vi att ha samtal 
och återkopplingar med dem under 
deras forskarutbildning. 

31 december 2021 Forskarstudierektor (ansvarig för 
uppföljning i handledargruppen 
och lärarkollegiet) 
Handledare (ansvarig för att 
uppmärksamma hur den 
reviderade studieplanen får 
återverkningar för aktuell 
doktorand) 
 

    
 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarutbildningsstudierektor/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd 
åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och ordförande 
Karin Axelsson, ledamöterna; Mattias Arvola, Mathias Broth (föredragande), Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Klara Bladh, Anna 
Fogelberg Eriksson, Eva Hemmungs Wirtén, Sofia Ritenius och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit kanslichef Helena Klöfver, 
utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Rowena 
Sarina Bladh, OFR/S och Carine Signoret, SACO-S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan           Mathias Broth 
            Prodekan 
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