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BASDATA om tema Barns forskarutbildning 

Forskarutbildningsämne:  tema Barn 

SCB-kod:  50910 

Examensbenämning:  Filosofie doktor/licentiat i tema Barn 

Länk till allmän studieplan:  https://liu.se/-/media/0-2018/05-

dok/allman-studieplan-for-forskarutbildning-vid-tema-barn.pdf 

Nyckeltal (2009 – 2018 om ej annat anges) 

*Antal antagna doktorander 25 

*Avlagda doktorsexamina 17 

*Avlagda licentiatexamina 1 

*Medianutbildningstid i år 6,4 

*Genomsnittlig studietid (doktorsexamen): 4,2 

*Avbrott utan examen 2 

*Antal aktiva doktorander våren 2018 13 

*Antal icke aktiva doktorander våren 2018 1 

*Sökande per utlyst doktorandtjänst Ca 20 sökande per plats vid antagning 2009, 

2011, 2013, 2016. 

*Doktorandernas grundutbildningsbakgrund Lärarexamen, psykologexamen, fil kand 

turism, master i; socialt arbete, psykologi, 

gender studies; sociologi, Child studies (Tema 

Barn), historia, etnologi; lingvistik, etc. 

*Antal möjliga huvudhandledare i miljön idag 7 

*Antal doktorandkurser som miljön ansvarade

för under läsåret 2017/2018 7 (67,5 HP) 

*Doktorandtjänsternas finansiering 9 av 13 finansieras helt av anslag.   

4 av 13 finansieras till ca 75 % av externa medel 

*Antal doktorander som under det senaste året

bedrivit sina studier på mindre än 80%

av heltid 0 

Kommentar till nyckeltal: Antalet doktorander är vid en nationell jämförelse inte stort men i vår 
forskningsmiljö utgör forskarutbildningen ett centralt inslag och doktoranderna utgör lite mer än hälften 
av alla medarbetare. Från antagning till examen använder doktoranderna något mer än de stipulerade 
fyra årens heltidsstudier för att färdigställa sin utbildning. Genom exempelvis institutionstjänstgöring och 
föräldraledighet utsträcks den faktiska tid som doktoranderna är anställda med i normalfallet ytterligare 
cirka två år. Söktrycket i samband med utlysning av doktorandanställning har varit högt, i genomsnitt ca 
20 sökande per plats. Doktoranderna rekryteras från tema Barns egen Master, från andra utbildningar vid 
LiU, liksom från andra lärosäten både i Sverige och internationellt.  

1 Forskarutbildningsämne 
 

https://liu.se/-/media/0-2018/05-dok/allman-studieplan-for-forskarutbildning-vid-tema-barn.pdf
https://liu.se/-/media/0-2018/05-dok/allman-studieplan-for-forskarutbildning-vid-tema-barn.pdf
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Bedömningsgrund: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess 

koppling till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är 

välmotiverad och adekvat.  

Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och 

forskarutbildningsämnets avgränsning. Beskriv hur utbildningen arbetar för att 

följa upp avgränsning av forskarutbildningsämnet och dess koppling till 

vetenskaplig grund.  

Tema Barn, vid Institutionen för Tema, inrättades 1988 med uppdrag att utveckla 

tvärvetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant forskning om barn1 (0-18 

år) och barndom. Formellt sätt är Barn inte ett forskarutbildningsämne utan ett tema 

som inrättats i syfte att identifiera och utforska barn och barndom på ett sätt som når 

bortom traditionella discipliner. En viktig avgränsning görs gentemot discipliner som 

traditionellt sett har förknippats med barnforskning, såsom pedagogik, 

utbildningsvetenskap, utvecklingspsykologi, pediatrik, etc. Denna avgränsning 

utesluter inte ett nära samarbete med forskare inom dessa ämnen. Ett stort antal 

Tema Barn-alumner är idag lektorer och professorer i pedagogik, 

utbildningsvetenskap, psykologi, och andra ämnen som bedriver barnforskning. En 

mer intrikat gränsdragning gäller ett relativt nytt ämne som Barn- och 

ungdomsvetenskap, som i jämförelse med Tema Barns tvärvetenskapliga ambition 

har en mer mångvetenskaplig karaktär. När VR använder 

uttrycketmångvetenskapligt samarbete avses projekt där forskare från olika 

discipliner bidrar med sina respektive perspektiv, teorier och metoder till ett 

gemensamt projekt för att på ett bredare sätt utforska och förstå ett specifikt problem. 

Detta till skillnad från ett tvärvetenskapligt samarbete som istället används för att 

beskriva  ett mer ämnesöverskridande sätt kombinera teorier och begrepp, kopplat 

till det specifika problem som undersöks, på ett sätt så att gränserna mellan 

disciplinerna tonar bort eller försvinner helt.  

Internationellt återfinns ämnen och forskarutbildningsmiljöer som Child Studies2 

respektive Childhood Studies som överlappar med och ligger nära Tema Barn. En 

närmare granskning av forskningsmiljöerna synliggör dock stora skillnader ifråga om 

hur disciplinära gränser dras, likaså framgår att forskningsverksamheten tar sig olika 

uttryck.  

1 I rapporten definieras barn i linje med Barnkonventionens definition av barn som individer mellan 
0 och 18 år. När det är relevant används mer specifika kategorier som tonåringar (13-19 år) eller 
spädbarn (0-1 år). 
2 Child Studies är beteckningen för tema Barns internationella Master’s program. 
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Tema Barns forskning förenas av ett barnperspektiv, som i huvudsak har två olika 

innebörder. Barnperspektiv (ett ord) syftar på ett intresse för barn som kategori vilket 

också implicerar kulturella och normativa föreställningar om vad ett barn är, liksom 

vad som kännetecknar den goda barndomen. Det kan också syfta på ett intresse för 

barns perspektiv (två ord) som är inriktat mot barns egna röster om sina upplevelser 

och erfarenheter, liksom barns interaktioner i familjen, i förskolan, på skolgården, i 

på fritids, etc. Det vetenskapliga intresset i båda fallen rör barns liv och sociala villkor, 

både i ett nutida och historiskt sammanhang, och i Sverige eller i andra länder.  

Ett centralt mål för forskning vid Tema Barn är att knyta samman kunskaper på 

individnivå med kunskaper på samhällsnivå genom att rikta blicken mot hur barns 

agerande både påverkar och påverkas av samhälleliga processer, liksom att 

synliggöra och ifrågasätta etablerade kunskapstraditioner för att därigenom belysa 

och problematisera barndomens sociala och kulturella normsystem. Ett annat 

centralt mål är att utforska hur barndomar förändras och omvandlas över tid och rum 

vilket också omfattar intresse för processer i barns omgivning som påverkar 

barndomens utformning och betydelse. Exempelvis, vid Tema Barn bedrivs forskning 

om familj, föräldraskap, barnexperter och barn- och familjepolitik.  

Generellt vilar forskningsverksamheten på ett kritiskt och teorimedvetet 

förhållningssätt och i fokus står aktuella och samhällsrelevanta forskningsproblem. 

Exempelvis, den senaste i raden av totalt ett femtiotal avhandlingar som lagts fram 

vid Tema Barn sedan starten för 30 år sedan handlade om nyanlända barns och 

ungdomars upplevelser av mötet med Sverige och det svenska utbildningssystemet. 

Det tvärvetenskapliga och problemorienterade arbetssättet vid Tema Barn 

kännetecknas av en teoretisk och metodologisk pluralism som i kombination med 

höga krav på vetenskaplig kvalitet är öppet för olika infallsvinklar inom både teori- 

och metodutveckling. Den vetenskapliga basen återfinns teoretiskt och 

metodologiskt inom språk- och interaktionsteori, diskursteori, kulturteori, 

sociokulturella och sociomateriella teorier och perspektiv, samt 

komparativ/transnationell historietradition. 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion. 

En viktig utmaning för Tema Barn är att balansera mellan kontinuitet och förnyelse. 

Å ena sida är en teoretisk och metodologisk pluralism nödvändig för att pröva nya 

vägar inför nya problem, å andra sidan är det lika nödvändigt med förenande 

forskningsgrunder och kunskapsområden som gör det möjligt att vetenskapligt 

kommunicera, stödja och utmana varandras arbete. Det är på så sätt temats 

skicklighet att utvecklas i takt med ett föränderligt samhälle och att identifiera 

aktuella och relevanta samhälleliga problem som avgör om avgränsningarna är 

adekvata och relevanta. Exempelvis, vid Tema Barn pågår i dagsläget intensiv 
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forskningsverksamhet inom områden som barndomshistoria, barns interaktion, 

barn psyko-sociala hälsa, barn och kultur, familj och föräldraskap. Det rör sig om 

forskningsprojekt som anknyter till högaktuella frågor, som till exempel 

upprättelseprocesser och statens ansvar för utsatta barn; barns psykiska hälsa; en 

kritisk granskning av mätinstrument ur barns egna perspektiv; bedömning av 

föräldraskap i samband med reproduktiv vård; barns rättigheter; barnpolitik inom 

migrationsfältet; små barns interaktion och moraliska socialisation; för att nämna 

några. Det är forskningsprojekt som också på olika sätt aktualiserat och öppnat för 

samarbeten med forskare som för Tema Barn innebär nya disciplinära bakgrunder, 

som juridik, etik, medicin, för att nämna några.  

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Bedömningsgrund: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna 

kompetens (vetenskapliga, pedagogiska) är adekvat och står i proportion till antal 

forskarstuderande samt utbildningens innehåll och genomförande på såväl kort 

som på lång sikt.  
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Kommentar till tabell: I tabellen har vi valt att redovisa alla lärare som direkt har medverkat i 
forskarutbildningen under de senaste två terminerna; handledning, undervisning eller i rollen som 
forskarstudierektor. Det rör sig om fem professorer (varav en professor emeritus), en biträdande professor, 
samt två lektorer. Därtill finns vid avdelningen ytterligare fyra lärare, som är involverade i 
forskarutbildningen indirekt via seminarier och annan vetenskaplig verksamhet vid avdelningen. De lärare 
som anges i tabellen bedriver egen forskning, via individuella projekt eller i större samarbetsprojekt, i 
kombination med undervisnings- och administrativa uppdrag. I tabellen redovisas tid för forskning med två 
siffror. Den första gäller den tid för forskning som redovisats i tjänstgöringsplanen under det senaste läsåret. 
Den andra gäller fakultetsanslag för forskning i tjänsten. För lektorer/docenter är den första siffran avhängig 
externa forskningsanslag och varierar därför mycket från år till år. Här är det dock viktigt att påpeka att tid 
för forskning inte betyder att man ägnar den tiden åt egen forskning. Forskningstiden upptas till stor del av 
uppdrag som att skriva forskningsansökningar, vara opponent/medlem i betygsnämnd, reviewer för 
tidskrifter, styrelseuppdrag, talare på konferenser/myndigheter, mediakontakter etc. 

 

Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna 

vetenskapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till utbildningens 

behov. Med pedagogisk kompetens avses framförallt genomgången 

forskarhandledningsutbildning samt erfarenheter av handledning och 

undervisning. 

 

Tema Barn har allt sedan starten varit en forskningsinriktad miljö som efter 

strategiska beslut också i stigande grad tagit ansvar för fler och större 

grundutbildningsuppdrag. Professorerna är ansvariga för sina respektive 

forskningsområden och har i enlighet med detta uppdrag tid för forskning i sina 

tjänster. Lektorernas tjänstekonstruktioner innefattar inte regelmässigt tid för 

forskning, men generellt har lärargruppen vid Tema Barn varit framgångsrika att 

erhålla forskningsbidrag externt, i vissa fall i projekt som också inkluderat en 

doktorand.  

 

Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens 

sett i relation till Tema Barns forskarutbildning är mycket god. I kollegiet generellt 

återfinns ett omfattande och djupt engagemang för doktorandernas 

avhandlingsprojekt och läroprocesser, som visar på forskarutbildningens centrala 

roll i forskningsmiljön och Tema Barns starka seminarietradition. Det finns tydliga 

förväntningar på alla att engagera sig i seminarierna via deltagande, läsning och 

kritisk reflektion (generellt erhåller lektorer 5 % finansiering för seminarieaktivitet 

och deltagande i lärarmöten).  

 

Majoriteten av doktoranderna handleds av en av professorerna. Huvudhandledaren 

är också den som har lett rekryteringsarbetet genom att formulera utlysningstexten 

och har gett förslag till beslut om vilken kandidat som ska antas. Bihandledare har 

valts utifrån behovet att komplettera huvudhandledarens kompetens och har sökts 

vid avdelningen eller från andra institutioner/lärosäten. I denna stund har vi inga 

problem att tillgodose doktoranderna med handledarstöd, det är snarare lärare som 

efterfrågar handledningsuppdrag.  
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Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella 

forskarutbildningen? 

I Tema Barns lärarkollegium finns idag en omfattande erfarenhetsbank när det gäller 

både huvud- och bi-handledarskap och den pedagogiska kompetensen är mycket god. 

Alla lärare som har medverkat i forskarutbildningen har genomgått 

forskarhandledarutbildningen vid LiU. Det finns en policy att alla nytillkomna lärare 

vid Tema Barn förväntas genomgå forskarhandledningskursen både som ett led i en 

ansökan om docentur och för att vara förberedda på handledningsuppdrag.  

Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms 

stabiliteten se ut under de närmast kommande åren 

Stabiliteten i lärarlaget är god men det finns en lärarbrist på grundutbildningssidan 

varför planering pågår för kommande utlysningar av undervisningslektorat. Genom 

tillsättning av dessa breddas lärarlagets kompetens ytterligare och därmed ökar även 

antalet potentiella bihandledare för doktorander. 

En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser 

principerna ut för att möjliggöra handledarbyten?  

Angående möjligheten att byta handledare finns det vid institutionen väl utarbetade 

rutiner, som beskrivs bland annat i dokumentet ”Handledningspolicy för 

Institutionen för tema” (Reviderad 2016-11-01 dnrTema-2013-00025): 

Avdelningschef och/eller forskarutbildningsstudierektor (FUS) (alternativt av 

lärarkollegiet vid temat utsedd lärare, om avdelningschef/FUS är berörd av bytet) 

skall sätta sig in i problemen mellan doktorand – handledare och har ansvaret för 

att bytet löses på bästa sätt och så fort som möjligt. Om handledarbyte sker skall 

den förutvarande handledaren och avdelningschefen (alternativt av lärarkollegiet 

vid temat utsedd lärare, om avdelningschef är berörd av bytet) assistera 

doktoranden i sökandet efter en ny handledare i första hand inom Tema och i andra 

hand utanför Tema. (s. 2) 

Dokumentet är utarbetat av Tema-institutionens forskarutbildningskommitté, som 

har ett övergripande ansvar att upprätthålla och förmedla viktig information som 

gäller både handledare och doktorand. Tillgången på behöriga handledare är mycket 

god vid Tema Barn, och en doktorand som önskar byta handledare har goda 

förutsättningar att inom den egna miljön hitta ny handledare.  

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 

• Ett viktigt utvecklingsområde är att så långt möjligt skapa förutsättningar för alla

lärare vid Tema Barn att engageras som huvud- och bihandledare, eftersom det
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utgör ett viktigt meriteringssteg för lärare. I nuläget vilar handledningen på 

förhållandevis få personer, och avdelningen behöver se över om vi kan behöva 

fördela uppdragen annorlunda och huruvida vi kan skapa möjligheter för att skola 

in lärare/docenter i funktionen som handledare.  

• Ett andra utvecklingsområde, som anknyter till ovanstående, rör lektorers och

biträdande professorers möjligheter att engagera sig i forskarutbildningen och

bedriva handledning. Deras forskning är uteslutande finansierad av externa

anslag vilket skapar en instabilitet i forskningsanknytningen. Möjligheten för

denna grupp att söka externa bidrag för en doktorand är vidare små eftersom det

saknas tid i tjänsten för att skriva ansökningar. Att söka externa medel för

doktorander måste för denna grupp också ofta ske på bekostnad av att söka medel

för egen del.

• En viktig byggsten vid Tema Barns forskarutbildning är det kollegiala

engagemanget för alla doktorander och hela forskarutbildningen. Ett

utvecklingsområde är att upprätthålla engagemanget för forskarutbildningen och

doktorandernas lärande, när doktorandtjänster framöver i högre omfattning

kommer vara direkt kopplade till enskilda forskares externfinansierade projekt.

(se kommande diskussion under 2.2).

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Bedömningsgrund: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och 

omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas med hög vetenskaplig nivå 

och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan 

sker med det omgivande samhället både nationellt och internationellt.  

För det aktuella forskarutbildningsämnet beskriv doktorandgruppens 

sammansättning (avseende exempelvis antal antagna doktorander de 

senaste fem åren, kön, ålder, inriktning och för utbildningen relevanta 

språkkunskaper*). Sammanställ gärna i tabellform. 

Doktorandgruppens sammansättning vid Tema Barn under perioden 2014-2018 

omfattar totalt 25 doktorander och en licenciand, varav 20 kvinnor och 6 män (se 

tabell 2 nedan). I oktober 2018 kvarstår 13 doktorander. Det rör sig om en 

diversifierad bakgrund när det gäller tidigare examina men förhållandevis 

sammanhållen grupp ifråga om ålder med en övervägande del kvinnor.  
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Tabell 2: Doktorandgruppens sammansättning – 2014-2018 

Antagna Status idag Kön Ålder Antagen Inriktning 
Fil Dr Kv 1979/39 H06 Fil mag, PSA, LiU 
Fil Dr M 1982/36 H09 Fil mag, Växjö univ 
Fil Dr Kv 1979/39 H09 Fil mag, FHA, Liu 
Fil Dr M 1982/36 H09 Fil mag,KMU,  LiU 
Fil Dr Kv   1976/42 Ho9 Gymnasielärarexamen, LiU 
Fil Dr Kv 1985/33 H09 Fil mag, SOA, LiU 
Fil Dr Kv 1985/33 H11 Fil mag, LiU 
Fil Dr Kv   1976/42 H11 Fil mag, MAH 
Fil Dr M 1979/39  H11 Gymnasielärarexamen, Liu  
Fil Dr Kv   1969/49  H11 Fil  
Fil Dr Kv 1983/35 H11 Fil mag, SKY, LiU 
Doktorand Kv 1985 / 33 V14 Fil kand, turism inriktn, LiU 
Doktorand Kv 1988 / 30 V14 Lärarexamen, Malmö högsk 
Doktorand M 1979 / 39 V14 Fil mag, historia, LiU 
Doktorand Kv 1986 / 32 V14 Master genus, Södertörn 
Doktorand Kv 1984 / 34 V14 Fil mag, social arb, LiU 
Fil Dr Kv 1973 / 45 H14 Gymnasielärarexamen, LiU  
Doktorand M 1986 / 32 V15 Psykologexamen, LiU 
Doktorand M 1976 / 42 H16 Fil mag, Göteborgs univ 
Doktorand Kv 1990 / 28 H16 Master, Child Studies, LiU 
Doktorand Kv 1986 / 32 H16 Fil master, Child Studies LiU 
Doktorand Kv 1991 / 27 H16 Fil mag, Göteborgs univ 
Doktorand Kv 1988 / 30 V17 Fil mag, LiU 
Doktorand Kv 1986 / 32 H18 Master, Etnologi, Södertörn 
Doktorand Kv 1984/34 H18      Fil Dr, US 
Fil Lic Kv 1966/52 H13 Lic  

Fil Dr/Doktorand: 25, varav 19 kvinnor och 6 män.  Genomsnittlig ålder 36,4 år 
Fil lic: 1,  1 kvinna Genomsnittlig ålder för hela gruppen: 37,8 år 

* Språkkunskaper: Alla doktorander har historiskt sett haft språkkunskaper i engelska och svenska eftersom
de är relevanta för doktorand/licentiand-studierna. Undantaget är en doktorand i vår senaste rekrytering.
Doktoranden studerar svenska och har målet att inom rimlig tid kunna kommunicera och delta i seminarier
på svenska. En majoritet av doktoranderna antagna 2006 och 2009 har ytterligare språkkunskaper som har 
varit relevanta för fältarbetet och datainsamlingen för avhandlingen.

Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt 

omfattande? Exempelvis genom de lokala, nationella och internationella nätverk 

som handledare och doktorander är en del av. Här bör beskrivas vad som bedöms 

som ”tillräckligt” i den aktuella forskarutbildningen.  

Forskarutbildningsmiljöns omfattning uppfattar vi som ”tillräcklig” i flera 

avseenden. Den är ”tillräcklig” i den meningen att det bedrivs omfattande 

forskningsaktivitet vid Tema Barn som har en tydlig knytning till forskar- 

utbildningen. Vidare ingår Tema Barn i en rad externa forskarnätverk, vilket 

ytterligare säkerställer att forskarutbildningsmiljön är starkt förankrad i både 

internationella och nationella vetenskapliga sammanhang. Ett annat mått på 

”tillräckligt omfattande” är att vi regelbundet erbjuder högkvalitativa 
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doktorandkurser för doktoranderna vid Tema Barn. Doktorandgrupperna 

kompletteras inte sällan av doktorander från andra forskarutbildningsmiljöer i 

Sverige, dels via deltagande i Tema Barns kurser, dels via gästverksamhet för 

doktorander, vilket ytterligare stärker vår forskarutbildning. Vi vill framhålla att 

Tema Barn har en livaktig gästverksamhet, som alltså inte bara omfattar forskare 

utan också doktorander. Ytterligare en aspekt som rör ”tillräckligt omfattande”-

kriteriet är antalet doktorander. Tema Barn har historiskt alltid eftersträvat s k 

kohort-antagning, där bidragsfinansierade doktorander blandats med 

anslagsfinansierade i grupper som antas vid samma tillfälle. Detta har banat väg för 

en stabil genomströmning av doktorander, kombinerat med möjligheten att erbjuda 

ett välstrukturerat och sammanhållet kurspaket för varje nyantagen grupp. I detta 

sammanhang står dock Tema Barns forskarutbildning inför en utmaning. Mot 

bakgrund av förändrade finansiella villkor (bland annat urholkning av basanslag) 

kommer doktorandantagning i framtiden alltmer att baseras på externt finansierade 

doktorandtjänster, vilket får konsekvenser för forskarutbildningens upplägg. Det 

kommer att innebära ett minskat antal doktorander i miljön, vidare att 

doktoranderna i högre omfattning än idag redan från start är knutna till specifika 

projekt. Detta får konsekvenser för hur forskarutbildningen struktureras och 

genomförs konkret, vilket vi återkommer till nedan som ett viktigt 

utvecklingsområde. 
 

På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk 

forskarutbildningen?  

 

För att stärka doktorandernas kontaktytor med forskare och doktorandkollegor 

utanför den lokala forskarutbildningsmiljön ingår doktoranderna i antal nätverk, 

såväl nationellt som internationellt. Detta bidrar till att skapa en bred och omfattande 

forskarutbildningsmiljö. Institutionellt återfinns Doktorandrådet vid Institutionen 

för Tema likaså ett nätverk som organiseras via Facebook som heter ”Tema PhD 

Students”. Doktoranderna är vidare knutna till nationella nätverk som Sveriges 

Förenade Studenters (SFS) Doktorandkommitté liksom Facebookgruppen 

“Doktorander i Sverige”. Slutligen har Tema Barn också ett samarbete med Rutgers 

University/Camden – Childhood Studies, som också bedriver omfattande 

forskarutbildning.  
 

I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra 

lärosäten? I Sverige och/eller utomlands? 

 

En del av de kurspoäng som ingår i forskarutbildningen (30 hp före 2016 och 19 hp 

därefter) är valbara. Doktoranderna har uppmuntrats att delta i 

forskarutbildningskurser vid andra lärosäten, vilket också många doktorander har 

gjort, till största del i Sverige men också internationellt. Till exempel, en doktorand 

deltog vid en kurs i London, England, en annan deltog i en sommarkurs i Holland, 
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arrangerad av The Netherlands Research School of Philosophy. Det har generellt rört 

sig om kurser som motsvarar mellan 7,5 HP och 15 HP. 

 

Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till 

disputation?  

 

Kvalitetssäkring av avhandlingar vid Tema Barn är för det första knutet till de 

formaliserade steg för granskning som genomförs i enlighet med Institutionen för 

Temas riktlinjer. Varje doktorand förväntas presentera sitt avhandlingsarbete vid ett 

seminarium efter 60 procent av tiden och ett efter ungefär 90 procent av tiden (Dnr 

Liu 2008/02950 Riktlinjer för 60%-seminarium, Dnr Liu 2008/02950 Riktlinjer för 

slutseminarium). Vid båda tillfällena utses vid Tema Barn en extern opponent och en 

bedömningsgrupp.  

 

Modellen är i stort väl utarbetad, och kringgärdad av rutiner och riktlinjer som 

säkerställer att momentens syfte i forskarutbildningen infrias.  

 

Lärarkollegiet vid Tema Barn har också återkommande diskuterat möjligheten att 

ytterligare förstärka kvalitetssäkringsprocedurer med ett moment som skulle 

genomföras under perioden mellan att slutseminariet genomförts och innan 

avhandlingen går i tryck. Diskussionen konkretiserades under åren 2015-2016, vilket 

resulterade i ett dokument som klargör ett antal för forskningsmiljön centrala 

kvalitetskriterier som grund för att bedöma avhandlingar vid Tema Barn, samt 

tydliggör kopplingen till de formella examensmålen (se bilaga 1).  

Dokumentet har introducerats för och diskuterats med doktoranderna av 

forskarstudierektor inom ramen för forskarutbildningen. Hur proceduren med en 

sista kollegial granskning ska utformas på ett konkret plan och hur 

kvalitetskriterierna ska tas i bruk i samband med denna är emellertid ett 

utvecklingsområde som diskuteras nedan. 

 

Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna 

befinner sig i annan miljö eller på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan 

vara avtal med industri, kommun etc)? Hur hanteras dessa 

möjligheter/utmaningar?  

 

Tema Barn har bara haft ett fåtal avtalsdoktorander (s.k. industridoktorander) och 

det har varit en utmaning för forskarutbildningen. Trots kontrakt mellan 

Institutionen för Tema och industridoktorandens arbetsplats, har det varit svårt 

att skapa förståelse för utbildningens krav på närvaro i miljön, både när det gäller 

kurser och seminarier, men också att delta i den gemensamma vardagen. Detta 

fick en negativ inverkan på licenciandens progression och tiden var tvungen att 
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förlängas. Tema Barn har sedan dess inte tillfrågats om eventuell medverkan i 

licenciandutbildning, men det finns grund för att vara mer försiktig i framtiden.  

 

Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner 

sig i annan miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa 

möjligheter/utmaningar?  

 

Tema Barns forskarutbildning har som princip att huvudhandledare ska befinna sig 

vid Tema Barn, medan bihandledare kan hämtas från både den egna miljön eller 

utanför beroende av den aktuella doktorandens avhandlingsprojekt och dess 

inriktning. 

 

I nuläget uppfattar vi att bihandledarna tillför breddad vetenskaplig kompetens till 

miljön och därmed bidrar till att förstärka forskarutbildningen. Det är 

huvudhandledarens och FUS ansvar att informera en utifrån kommande 

bihandledare om Tema Barns rutiner beträffande forskarutbildningen. 

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 

• Ett viktigt utvecklingsområde som forskarutbildningen vid Tema Barn står inför 

uppstår till följd av förändrade villkor för doktorandantagning (se diskussion 

ovan). Doktorander i Tema Barn kommer i framtiden antas individuellt eller 

möjligen två åt gången, och tjänsterna kommer i högre omfattning finansieras via 

externa bidrag (direkt eller indirekt). Vi har inlett en granskning av 

forskarutbildningens kurspaket och dess genomförande. Tidigare har de 

obligatoriska kurserna erbjudits doktoranderna i en specifik ordning under första 

året, vilket blir svårt att upprätthålla när kohort-antagning inte längre sker. Vi har 

påbörjat ett förändringsarbete som innebär att de obligatoriska kurserna finns 

kvar men utformade på så sätt att de kan ges fristående från varandra, utan 

koppling till den progression som tidigare underbyggde kurspaketet. 

Forskarutbildningens kurspaket ska kunna anpassas till de doktorander som finns 

”i systemet”. Det finns idag en hög efterfrågan bland doktorander från andra 

forskningsmiljöer med barnforskningsinriktning på de kurser som ges vid Tema 

Barn, vilket utgör en god möjlighet att fortsätta arbeta med doktorandgrupper 

inför varje kurs som ges. Vidare ser vi goda möjligheter att tydligare använda sig 

av nätbaserade metoder och kursupplägg. Det handlar om att mer aktivt använda 

sig av samarbetsytor och kursrum på Lisam.  

• Ett andra utvecklingsområde rör formerna för en sista kollegial bedömning av 

doktoranders avhandlingsmanus innan tryckning och disputation (se bilaga 1). 

Dokumentet har diskuterats och behandlats i kollegiet men hur den kollegiala 

granskningen i slutskedet ska genomföras är fortfarande oklart och bör diskuteras 

vidare.  
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3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

- Forskarutbildningens utformning  

 

Inledningsvis presenteras forskarutbildningens upplägg när det gäller kurser, och 

mer specifikt, fördelning av obligatoriska respektive valbara kurser för Tema Barn-

doktorander liksom specificering av kursgivare.  

 

Nedanstående beskrivning avser forskarutbildningens upplägg enligt den allmänna 

studieplanen för forskarutbildningen inom Tema Barn Dnr LiU-2016-01266 8 (se 

bilaga 2). (Det finns dock anledning att synliggöra att studieplanen i nuläget har 

förändrats mot bakgrund av pågående förändringsarbete, vilket redovisas under 

avsnitt 3.1. Se bilaga 4) Enligt 2016 års studieplan omfattar utbildningen 90 

högskolepoäng kurser och 150 högskolepoäng avhandlingsarbete. Kurserna inom 

forskningsmiljöns område fördelar sig enligt tabell 3: 

 

Tabell 3: Doktorandkurser vid Tema Barn 

Kurspoäng   Kursgivare 

62 hp  Obligatoriska Forskarutbildningsämnet Tema Barn Tema Barn 

3 hp Obligatoriska Tvärvetenskaplig forskning 

(Interdisciplinary Studies) 

Tema 

6 hp  Obligatoriska Högskolepedagogik Didacticum 

19 hp Valbara Specialisering  

90 hp 

 

   

 

Vidare fördelar sig kurspoängen på ett antal olika kurser enligt tabell 4: 

 

Tabell 4: Kurser inom forskningsmiljöns område (2016) 

Kurspoäng Kurs 

15 hp Kritisk barnforskning: teoretiska grunder och klassiker 

15 hp  Kritiska barnforskning: metodologiska grunder 

7,5 hp Tematisk kurs: Barn, barndomar och familj 

7,5 hp Tematisk kurs: Barn och barndomar i skola och kamratgrupper 

7,5 hp Tematisk kurs: Barn, barndomar och kultur 

7,5 hp Pilotstudie 

2 hp Avdelningsspecifik del av tvärvetenskapskursen 

62 hp  
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Sammanställningen ovan visar de kurser som gavs för de doktorander som antogs 

2016. Valet av de tematiska kurserna anpassas till doktorandernas 

avhandlingsområden i respektive kull. Därutöver finns inom utbildningen 

färdigutvecklade kurser med fokus på bl a barn, barndom och hälsa, barn, barndom 

och etnicitet samt diskursteori och -metod. 

 

De valbara kurserna syftar till att fördjupa doktorandens kunskaper inom det 

specifika avhandlingsområdet och kan dels utgöras av kurser vid andra lärosäten, och 

dels av s k individuellt utformade läskurser. 

 

Utöver deltagande i kurser och handledning i avhandlingsarbetet utgör deltagande i 

miljöns seminarier en betydelsefull del av lärandeaktiviteterna (se redovisning under 

2.2). Varje doktorand förväntas varje termin presentera en avhandlingstext för hela 

miljön samt delta i merparten av de seminarier som arrangeras under terminen. 

Genom deltagandet i seminarier med nationella och internationella gäster, samt 

seminarier då forskarkollegor presenterar texter (ca 10 per termin) övar sig 

doktorander i att granska andras forskning, samt presentera och diskutera sin egen.  

 

3.1 Uppfyllelse av examensmål 

I detta avsnitt presenteras först bedömningsgrunden i form av 

högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen respektive 

licentiatexamen3. Därefter följer ett antal frågor avseende hur dessa mål uppfylls i 

forskningsmiljön. Det är viktigt att beskriva hur forskarutbildningsmiljön 

säkerställer att varje doktorand uppnått samtliga mål vid examen eftersom vägen 

till målet kan se olika ut för olika doktorander inom samma utbildning. 
 

Examensmål för Doktorsexamen 
 

Mål avseende kunskap och förståelse. 
 

Mål 1 

– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet… 

 

• Lärandeaktivitet: De obligatoriska kurserna enligt Allmän studieplan 

(Dnr. LiU-2016-01266). Deltagande i seminarier. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Varje obligatorisk kurs avslutas 

med en examinationsuppgift som t ex består i att skriva en 

forskningsansökan, göra en skriftlig inlämningsuppgift eller en muntlig 

                                                           

 

 
3 UKÄ har valt att formulera bedömningsgrunder som i allt väsentligt reproducerar de 
ingående målen. Kvalitetsrådet enades om att de listade examensmålen är det tydligaste 
sättet att specificera den samlade bedömningsgrunden. 
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presentation. Examinationsuppgifternas relation till den allmänna 

studieplanen definieras i en matris (se bilaga 5). 
  

 

…samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 

• Lärandeaktivitet: De valbara kurserna enligt Allmän studieplan (Dnr. 

LiU-2016-01266). Dessa kan dels bestå av att man läser en kurs vid ett annat 

lärosäte och dels att huvudhandledaren skapar en läskurs på ett specifikt 

område. Avhandlingsskrivande. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Valbara kurser och läskurser 

examineras med skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig presentation. 

Avhandlingsskrivandet examineras vid disputationen. 

  
 

Mål 2 

– visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 

metoder i synnerhet. 

 

• Lärandeaktivitet: Obligatorisk metodkurs (15 hp). Möjlighet att välja 

metodkurs som valbar kurs.  

• Säkerställande av måluppfyllelse: Examinationsuppgift, t ex att 

göra en analys av ett intervjumaterial utifrån vald analysmetod. Granskning 

av avhandlingen vid disputationen. 
 

Mål avseende färdighet och förmåga. 
Mål 3 

– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

  

• Lärandeaktivitet: Enskilda doktoranders arbete med framläggning av 

seminarietext. Seminariet fungerar som ett kollektivt handledningstillfälle då 

doktoranden får kommentarer på sin förmåga till analys, syntes och kritisk 

granskning. Majoriteten av doktoranderna deltar i datasessioner som är 

knutna till enskilda forskningsprojekt där de får öve sin förmåga att analysera 

empiriskt material tillsammans med andra doktorander och seniora forskare. 

Varje termin förväntas vidare varje doktorand presentera avhandlingstext för 

hela miljön, vilket övar i att presentera och diskutera den egna forskningen. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Seminariedeltagandet är inte 

poänggivande, men i ISP-mallen ska frågan huruvida doktoranden har 

deltagit i miljöns seminarier under den gångna perioden besvaras. 

Granskning av avhandlingen vid disputationen. 
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Mål 4 

– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 

formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar…  

 

• Lärandeaktivitet: Pilotstudie (7,5 hp) som syftar till att testa ett fält 

för datainsamling, testa en metod, undersöka ett arkivmaterial, läsa in sig på 

ett specifikt forskningsfält eller den samhällskontext som utgör inramningen 

till en forskningsfråga. Ett framläggningsdatum är specificerat från 

utbildningens start. Arbetet med avhandlingen. Många doktorander och 

handledare strukturerar handledningen utifrån deadlines då delar av arbetet 

och textunderlag ska skickas till handledaren. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Framläggning av pilotstudierna. 

Granskning av avhandlingen vid disputation. 
 

… och att granska och värdera sådant arbete, 

 

• Lärandeaktivitet: Pilotstudieseminarium och återkommande 

seminarier på avdelningen där doktoranderna presenterar sitt arbete samt 

kommenterar andras arbete. Den avdelningsspecifika delen på den 

temagemensamma kursen, där doktoranderna genomför en predisputation 

med en doktorand som ska disputera.  

• Säkerställande av måluppfyllelse: Under pilotstudieseminariet och 

predisputationen är det obligatoriskt att delta aktivt genom att granska 

andras texter, ge konstruktiva kommentarer och ställa kritiska frågor. I ISP 

dokumenteras deltagande i avdelningens seminarier.  
 

 

Mål 5 

– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

 

• Lärandeaktivitet: 60-procentseminarium, slutseminarium och 

disputation presenteras och granskas doktorandernas bidrag till 

kunskapsutvecklingen.  

• Säkerställande av måluppfyllelse: Externa granskare i det aktuella 

forskningsfältet bedömer kvalitén på avhandlingsmanus. Den slutliga 

avhandlingen granskas av betygsnämnden vid disputationen. 
 

Mål 6 

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället 

och samhället i övrigt, 

 

• Lärandeaktivitet: Regelbundna seminarier där egna texter presenteras är 

obligatoriska. Doktoranderna förväntas delta aktivt i seminarier med 

internationella gäster. Varje doktorand anmodas delta i internationella 
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konferenser och får finansiering till minst 1-2 konferenser. De doktorander 

som ingår i ett projekt åker vanligtvis på fler.  

• Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i seminarier och 

genomförande av presentationer och konferenser dokumenteras i ISP. 

 
Mål 7 

– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 

• Lärandeaktivitet: Regelbundna seminarier där doktorandernas egna 

texter presenteras. Doktoranderna formulerar syfte och frågeställningar i 

relation till tidigare forskning. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Seminariepresentationer 

dokumenteras i ISP. Under disputationen är frågan om behovet av 

avhandlingens kunskapsbidrag i fokus. 

  
Mål 8  

– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

 

• Lärandeaktiviteter: Högskolepedagogisk kurs (4 hp). Doktoranderna 

erbjuds möjligheten att undervisa i de kurser som Tema Barn bedriver eller 

har del i. Vid Tema Barn eftersträvas också att doktorander ingår i ett lärarlag 

för att tillsammans med juniora och seniora lärare utveckla undervisnings- 

och handledningskompetens. Presentationer av forskning utanför 

vetenskapssamhället uppmuntras och dokumenteras i ISP. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av högskolepedagogisk 

kurs. 
 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 
 

Mål 9  

– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar, och 

 

• Lärandeaktiviteter: I en av de obligatoriska kurserna ingår uppgiften att 

skriva en etikansökan. 

• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kursen i fråga. 

Granskning av avhandlingen vid disputation. 

 
Mål 10 

– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 

 

• Lärandeaktiviteter: I kursen Kritisk barnforskning, teoretiska grunder 

och klassiker fördjupar sig doktoranderna i en kritisk diskussion om 
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forskningen ambitioner och begränsningar. I den temagemensamma kursen 

Interdisciplinarity Studies ventileras filosofiska frågor om akademins roll 

och funktion.  

• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurserna.  
 

Examensmål för licentiatexamen 

Generellt sett har det varit mycket ovanligt med licentiander vid Tema Barn. Vid de 

tillfällen detta har skett har utbildningen i stort följt doktorandernas kurser, fast till 

hälften i enlighet med högskoleförordningens examensmål. Kurserna licentianden 

deltar i väljs utifrån deras relevans i förhållande till licentiandens forskningsområde. 

På samma sätt som för doktorander avslutas varje kurs för lic-studerande med en 

obligatorisk examination. Valbara kurser och läskurser examineras med skriftlig 

inlämningsuppgift eller muntlig presentation. Licentianden presenterar sin 

forskning vid seminarier och deltar aktivt när andra doktorander/licentiander eller 

gästforskare lägger fram texter. Därutöver deltar licentianden i 1-2 konferenser. 

Licentiatuppsatsen försvaras och examineras av en granskningskommitté vid ett 

licentiatseminarium.  

 

En utmaning vi står inför är att tydliggöra hur kontroll av progression och utveckling 

kan genomföras för de lic-studerande som vi eventuellt antar i framtiden.  

 

På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP)? 
 

Under 2017 utvecklade dåvarande forskarstudierektor tillsammans med en 

doktorandrepresentant en ny ISP-mall för forskarutbildningen i Tema Barn (se 

bilaga 3). Syftet var att dels göra mallen tydligare och dels anpassa den bättre för de 

tre funktionerna – planering (långsiktig såväl som kortsiktig), uppföljning och 

dokumentation. Genom att efterfråga mer specifik information har det blivit lättare 

att följa upp om arbetet har skett i enlighet med planen och utgör därmed också ett 

stöd i att avsluta forsknings- och andra uppgifter inom givna tidsramar (jfr 

examensmål 4). Dokumentationen syftar till att dels vara ett stöd för doktoranden i 

byggandet av ett CV och dels dokumentera att examensmålen blivit uppfyllda. Ett 

viktigt kompletterande verktyg till ISP-mallen är den matris som tydliggör de 

obligatoriska forskarutbildningskursernas relation till de olika examensmålen (se 

bilaga 5). I ISP-mallen efterfrågas utöver information om kurser och 

avhandlingsarbete också information om t ex forskningsetisk prövning (jfr 

examensmål 9) och dokumentation av deltagande i konferenser och seminarier samt 

övriga presentationer (jfr examensmål 6). Se i övrigt ovanstående redogörelse för hur 

ISP används för säkerställande av måluppfyllelsen. 

 

På vilket sätt kvalitetssäkras processen med ISP (uppdateras ISP varje år, 

vem för bedömningen av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc?) 
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ISP uppdateras minst en gång varje år i kombination med en studiestödsavräkning, 

oftare om handledare och doktorand så önskar. Den signeras av doktorand, 

huvudhandledare, bihandledare samt forskarstudierektor. Tack vare den nya mer 

detaljerade ISP-mallen har det blivit lättare för forskarstudierektor att upptäcka 

avvikelser från tidsplanen och att kontrollera måluppfyllelsen. Samtliga ISP lämnas 

sedan till institutionens koordinator för forskarutbildningen för signering av prefekt 

och arkivering. Vi har också diskuterat möjligheten att mer aktivt se till och framhålla 

ISPs roll i medarbetarsamtalen som ett sätt att mer tydligt förankra ISP som ett 

levande dokument för doktoranden och som ett led i att skapa och upprätthålla en 

hållbar arbetssituation för doktoranden. 

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 

• Ett utvecklingsområde som vi identifierat handlar om att säkerställa att varje 

enskild doktorand blir klar med sin avhandling inom de givna tidsramarna (jfr 

examensmål 4). Ett problem är att den stora mängden kurser (90 hp) gör det svårt 

att tidigt komma igång med datainsamling och att skrivandet därmed kommer in 

sent under doktorandtiden. Fr o m ht 2018 har vi därför en ny Allmän studieplan 

(Dnr LiU-2018-01606) där de obligatoriska poängen har sänkts till 75 hp (se 

bilaga 4). Vi har även glesat ut kurserna för att doktoranderna ska kunna komma 

igång med datainsamling och skrivande tidigare under utbildningen. Ett annat 

problem är underfinansierade grundutbildningsuppdrag som påverkar 

doktorander genom att de många gånger måste ägna mer tid åt uppdragen än de 

få ersättning för, tid som då måste tas från avhandlingsarbetet. 

• Ytterligare ett utvecklingsområde är att kvalitetssäkra processen med ISP genom 

att aktualisera ISP i högre omfattning vid medarbetarsamtalen med 

doktoranderna. Det kan vara värdefullt för doktoranden att med utgångspunkt i 

ISP-dokumentet diskutera planering och uppföljningen, och därigenom 

måluppfyllelsen, med någon annan än handledaren som i detta fall blir 

doktorandens närmaste chef. Det betyder inte att avdelningschef ska gå igenom 

ISPn utan det rör sig om att doktoranden har ISP aktuell inför 

medarbetarsamtalet.  
 

3.2 Jämställdhet  
Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens 

innehåll, utformning och genomförande.  

Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande 

av utbildningen (till exempel vad gäller eventuella möjligheter och utmaningar som 

identifierats avseende sammansättningen i doktorandgruppen och handledarkollegiet samt 

hur dessa har hanterats)? 

 
Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat och 

förankrat i utbildningens innehåll, genomförande och utformning och att uppföljningen främjar 

jämställdhet?  
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I vilka andra sammanhang beaktas jämställdhet i forskarutbildningen? (Det kan exempelvis 

handla om en medveten dialog i samband med planering av utbildningens upplägg och i 

undervisning. Det kan också handla om att ett jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av 

kurslitteratur samt lärare handledare och externa föreläsare). 

 

Aktualiseras också andra lika villkorsaspekter4 (utöver jämställdhet) i forskarutbildningen? Om ja, 

hur påverkar de utbildningens utformning och genomförande? 

 

Medan utvärderingsfrågorna i tidigare avsnitt besvarats en i sänder, har vi här valt 

att föra ett samlat resonemang, som särskilt pekar mot de utmaningar som 

identifierats och de utvecklingsområden som är särskilt angelägna att se närmare på. 

 

Inför planering, innehåll och genomförandet av kurserna och helheten i 

forskarutbildningen vid Tema Barns forskarutbildning diskuterar vi regelbundet vad 

det innebär att utgöra en kvinnodominerad miljö vars forskningsfrågor i huvudsak 

kretsar kring barn och aspekter som rör barn i familj och föräldraskap. Inför 

antagning av doktorander, där en majoritet av de sökande alltid varit kvinnor, har vi 

månat om att särskilt granska de manliga sökande. Detta för att så långt möjligt 

motverka en miljö som enbart består av kvinnor. I lärargruppen dominerar också 

kvinnor med ett fåtal män inklusive en manlig professor emeritus. Vid anställning 

väger meriter tyngst, men vid lika meriter väljs företrädesvis manliga sökande för att 

motverka kvinnodominans.  

 

I utveckling av kurser granskar vi litteraturlistor och inbjudna gäster och månar om 

att både män och kvinnor ska vara representerade. Vi är också i samband med 

processutvärderingar som görs under kursernas gång fokuserade på aspekter som rör 

talutrymme och andra aspekter som rör det akademiska samtalet. I dessa 

sammanhang finns jämställdhet med som en aspekt, men vi vill också gärna betona 

mångfald (etnicitet, nationalitet, sexuell orientering, etc) som en annan mycket viktig 

infallsvinkel i dessa sammanhang. När det gäller litteraturlistor är både jämställdhet 

och mångfald central, eftersom Tema Barn har en ambition att förmedla en bild av 

forskning som pekar bort från en alltför västerländsk och anglo-sachsisk tradition. 

Ett sätt att följa upp hur jämställdhetsperspektivet aktualiserats under 

forskarutbildningen har varit att inbjuda in representant för Lika villkor till ett 

lärarmöte. 

 

                                                           

 

 
4 I begreppet lika villkor inkluderas all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling och exkludering. 
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När det gäller arbetssätt har Tema Barns kurser omväxlande utformats på svenska 

och engelska, eftersom många doktorander har en bakgrund i andra länder, både i 

och utanför Europa.  

 

När det gäller innehållet i kurser så återfinns en betoning av både genus- och 

etnicitetsperspektiv, i kombination med ett fokus på ålder som utmärker barn- och 

barndomsforskning.  

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 

 

Tema Barns forskarutbildning omfattar centrala komponenter som rör 

jämställdhetsfrågor liksom mångfaldsaspekter och frågor som rör lika villkor 

aktualiseras regelbundet, men i samband med utvärderingen framstår detta som ett 

område som vi vill utveckla vidare inom ramen för utformningen av 

forskarutbildningen.  

• Vi ser här ett behov av att arbeta med att kontinuerligt levandegöra frågor om 

jämställdhet och mångfald. Detta är aspekter som ständigt måste uppdateras och 

explicitgöras för att undvika ideologiska fällor och handlingsmönster som fastnar 

och osynliggör orättvisor och diskriminering. I nuläget återfinns dessa frågor i vår 

forskarutbildning på ett informellt plan, men de bör tydliggöras, vilket är ett 

övergripande utvecklingsområde.  

 

Jämställdhet och mångfald behöver också adresseras i den bredare arbetsmiljön för 

doktorander, och vi kan i nuläget identifiera två viktiga steg i detta arbete: 

• Fördelning av uppgifter mellan doktorander avseende 

institutionstjänstgöring/undervisningsuppdrag måste göras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

• Talutrymme vid seminarier och workshops måste granskas mer tydligt och 

diskuteras utifrån aspekter som rör genus, språk, mångfald, kultur, position, osv.  

 

3.3 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömningsgrund: Utbildningens innehåll, utformning och genomförande och 

examination följs systematiskt upp, resultaten av uppföljningen omsätts vid behov 

i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter; 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad 

studietid. 

Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för 

utbildningen (exempelvis som den uttrycks i den individuella studieplanen)? 

Doktorandernas progression synliggörs via krav på doktoranderna att regelbundet 

presentera det pågående arbetet inledningsvis med att genomföra ett pilotprojekt, 

som presenteras vid ett seminarium, och därefter andra texter (exempelvis kapitel 
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eller artikelutkast) som presenteras vid seminarium en gång per termin. Med andra 

ord, dessa arbeten granskas vid gemensamma seminarier där både lärarlag och 

övriga doktorander deltar aktivt. Kommentarerna följs upp av doktoranden 

tillsammans med huvudhandledaren. Därutöver sker kontinuerlig individuell 

handledning gällande varje steg i utformandet av ett avhandlingsprojekt, såsom 

forskningsdesign, datainsamling, etikprövning i vissa fall, analys och skrivande. Vid 

60%- och slutseminariet granskas arbetet av en opponent och bedömargrupp som 

särskilt också bedömer progression inom arbetet och ger rekommendationer för det 

fortsatta arbetet. Detta är särskilt viktigt inför framtiden då vår nya studieplan inte 

lika tydligt via ett på förhand givet kurspaket synliggör en progression i 

forskarutbildningen. 

 

Hur arbetar utbildningen för att följa upp och vid behov åtgärda att varje 

doktorandkurs som erbjuds doktoranderna är av hög kvalitet samt svarar mot 

den allmänna och de individuella studieplanerna?  

 

Varje kurs utvärderas genom skriftlig utvärdering och alternativt muntliga 

utvärderingar under kursens gång som genomförs med deltagande doktorander. 

Utvärderingarna ligger till grund för arbetet när kursen ges vid nästa tillfälle. I 

merparten av kurserna är flera lärare inblandade vilket både höjer kvaliteten på varje 

enskild kurs och möjliggör att kurser kan bygga vidare på varandra på ett sätt som 

främjar progressionen. 

 

Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 

genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen?  

 

Det systematiska arbetet med uppföljning sker främst i den utvecklade modellen av 

ISP (se närmare beskrivning under 3.1). Matrisen (bilaga 5) är ett stöd för att se att 

kurserna svarar mot examensmålen. För att säkerställa måluppfyllelsen arbetar 

avdelningen på alla nivåer. Först och främst diskuterar varje doktorand sin ISP med 

handledare och bihandledare en gång per år. Däremellan diskuteras tidsplaneringen 

mellan doktorand och handledare vid de regelbundna handledningsträffarna. 

Handledarna arbetar fram en noggrann tidsplanering för varje doktorand under 

handledningens gång, ofta i diskussion med bihandledaren. Som vägledning för 

handledningsträffarna görs också en tidsavstämning med institutionens koordinator 

för forskarutbildningen en gång i halvåret. Vid lärarnas månatliga handledarmöten 

diskuteras doktorandernas framsteg i relation till tiden som återstår. I samband med 

handledarmöten har vi gemensamt genomlyst den långsiktiga 4-åriga planen för att 

kunna räkna ”baklänges” och synliggöra när olika delar av avhandlingen behöver 

färdigställas. Detta som ett stöd för handledare under handledningsprocessen. 

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

MALL KVALITETSRAPPORT 
 
  

23(31) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i 

forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands planering? 

 

Samtliga handledare vid avdelningen träffas en gång i månaden för handledarmöte. 

Om en doktorand visar sig avvika från den fastställda planen kan handledaren lyfta 

frågan i handledarkollegiet för att få råd och ta del av andra handledares erfarenheter. 

Målet är att snabbt sätta in åtgärder. Åtgärderna kan handla om att stötta 

doktoranden i att välja vilka uppdrag vid sidan av avhandlingsarbete hen åtar sig och 

att kunna tacka nej, men även om en mer detaljerad tidsplanering med tätare 

deadlines. Åtgärderna kan också handla om generella insatser som riktas till hela 

doktorandgruppen, t ex i form av kurser i akademiskt skrivande. Ett exempel, vid 

Tema Barns senaste APT bjöds professor Boel Berner till en skrivar-workshop enbart 

för doktoranderna. Vidare kan det handla om åtgärder riktade mot stressrelaterade 

besvär, t ex samtal med avdelningschef, FUS, eller HR. Dessa samtal initieras ibland 

av doktoranderna själva, ibland av handledare. Det är samtal som kan leda till 

remittering till beteendevetare eller sjukgymnast eller mer avancerad vård i form av 

terapi. Feelgood erbjuder kurser i stresshantering som har uppskattats av våra 

doktorander. 

 

Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 

doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid?  

 

Doktorandens tidsplanering är en fråga som de senaste åren har aktualiserats i 

handledarkollegiet och i möten med doktoranderna. Vi har organiserat specifika 

workshops som rört tidsplanering och deadlines inom det akademiska arbetet, då vi 

arbetat med boken Bli klar i tid – och må bra på vägen (2016) av fil dr Åsa Burman. 

Detta har också följts upp på Tema-institutionen centralt, som vid nästa 

institutionsgemensamma dag har engagerat Åsa Burman m fl för att under en heldag 

prata om akademiskt arbete, tidsplanering, och konsten att hantera deadlines.  

 

Vi har också på ett mer övergripande plan granskat hela forskarutbildningen (se 3.1 

om förändringsarbete angående hela studieplanen). Det senare ledde till 

neddragning av kurser och en plan som omfattar en tydlighet avseende doktorandens 

avhandlingsprojekt och en studieplan tid som tydligare gav utrymme för att både 

komma igång, arbeta med, och avsluta med rimliga tidsmarginaler.  

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion.  

 

Ett identifierat utvecklingsområde är att vi behöver får en mer samlad bild av hur 

varje enskild doktorandkurs togs emot och utvecklades. Genom att använda Lisam 

för forskarutbildningen, där vi samlar kursplaner och kursrapporter dokumenteras, 

finns också utrymme för att tydliggöra hur vi använder utvärderingar och åsikter från 

doktorander som genomgått en kurs.  
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4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 
Bedömningsgrunder: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet 

med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande; Utbildningen 

säkerställer en god fysisk psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen som t ex 

institution och avdelning) ges doktoranderna möjlighet att utöva inflytande vad 

avser beredning respektive beslut i frågor som gäller utbildningen? Enligt vilka 

principer fördelas dessa uppdrag till doktorander inom miljön?  
 

Vid Tema Barn har doktoranderna en central roll i miljön och de är väl integrerade i 

avdelningens arbete generellt. Doktorandernas möjlighet att utöva inflytande, så väl 

över forskarutbildningen som över verksamheten i stort, har också formaliserats. 

Doktorandrepresentanter återfinns i Ledningsrådet (de deltar vid två av terminens 

fyra möten), liksom i seminarieplaneringsgruppen, samt andra arbetsgrupper som 

tillsätts för specifika uppdrag (exempelvis föreliggande utvärdering). På 

institutionsnivå finns vid Institutionen för Tema ett doktorandråd som utser 

ledamöter till Institutionsstyrelsen och Forskarutbildningskommittén. 

Doktoranderna vid Tema Barn är aktiva i doktorandrådet och är involverade i att utse 

representanter till IS och FUK. 

 

När det handlar om fördelning av uppdrag så görs detta inom doktorandgruppen 

efter förfrågan från lärargruppen. Hittills har uppgiften att fördela uppdrag i 

huvudsak bestämts av tid och engagemang som styr vem som åtar sig ett uppdrag. 

Samtidigt finns det anledning att uppmärksamma att det sker på lika villkor och 

identifiera eventuell snedfördelning, sett utifrån jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv.  

 

Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till doktoranderna 

också återföra deras synpunkter på utbildningen?  

 

Kursutvärderingar utgör ett viktigt arbetsredskap för att samla in doktorandernas 

synpunkter på kursernas upplägg och innehåll. Kursutvärderingar genomförs 

vanligen vid avslutandet av en kurs. Doktorandernas synpunkter på 

forskarutbildningens kurser inhämtas även terminsvis av forskarstudierektorn 

genom att ett möte med de doktorander som går kurserna. Hur resultaten av 

utvärderingarna återförs identifieras nedan som ett utvecklingsområde.   

 

Då Tema Barn är en förhållandevis liten miljö finns goda möjligheter att i dialogform 

prata om doktorandernas uppfattningar och erfarenheter av både kurser och 

utbildningen generellt. Småskaligheten har dock sina baksidor vilket nedan 

identifieras som ett utvecklingsområde.  
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När det gäller doktorandernas åsikter avseende forskarutbildningen bortom 

kurserna, det vill säga avhandlingsarbetet, betonas medarbetarsamtalet som centralt. 

I det sammanhanget kan ISP användas för att synliggöra hur doktoranden och 

handledaren planerat och utformat doktorandens utbildningstid. Det är ett sätt att 

skapa utrymme för doktoranden att utveckla och ge uttryck för sina åsikter om 

forskarutbildningen som helhet, samt få möjlighet att prata om sina erfarenheter 

med någon annan än handledaren. 

 

Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö?  

 

Forskarutbildningens arbete med arbetsmiljöfrågor sker i nära samverkan med 

avdelningens arbetsmiljöarbete och övriga forskarutbildningar vid Tema-

institutionen samt Tema centralt. På institutionell nivå arbetar 

Forskarutbildningskommittén med frågor som rör doktorandernas arbetsmiljö, dels 

med utgångspunkt i Doktorandundersökningen, dels via de frågor som aktualiseras i 

Forskarutbildningskommittén. Den senare leds av en proprefekt och består av 

forskarutbildningsstudierektorer från varje tema, representanter från HR samt 

doktorandrepresentanter.  

 

Vid institutionen erbjuds friskvårdsinsatser och kurser via företagshälsovården, 

liksom ergonomironder, samt särskilda insatser som rör doktorandernas situation. 

Doktoranderna uppmanas också att delta i de insatser som universitetet centralt 

riktar mot doktorander. Gällande den psykosociala arbetsmiljön kan särskilt nämnas 

det utvecklingsprogram som erbjuds, och som arbetar med doktorandsituationens 

utmaningar avseende ansvar, krav och självständigt ledarskap i doktorandrollen, 

liksom att hitta former för en gynnsam prestationsmiljö.   

 

Vid Tema Barn bedrivs också ett aktivt arbetsmiljöarbete. FUS spelar en central roll 

i detta arbete och APT är en konstruktiv plattform för att på djupet diskutera och 

reflektera kring arbetsmiljön. Bredden i arbetsmiljöarbetet gör att det finns en god 

medvetenhet om frågornas betydelse. Den fördjupande diskussionen signalerar dock 

ofta att det som inverkar negativt på arbetsmiljön många gånger står att finna i yttre 

förutsättningar och villkor; forskarutbildningens tidsbegränsningar kan exempelvis 

upplevas som stressande, liksom ovissheten om finansierings- och 

anställningssituationen efter disputation. Även om en del av dessa strukturella 

omständigheter kan vara svåra att påverka från en enskild avdelning eller institution, 

är det från forskarutbildningens och avdelningens perspektiv ändå viktigt att arbeta 

med frågorna, för att stödja doktoranderna i att kunna benämna sina upplevelser av 

stress och att kunna begränsa sina uppdrag och hålla fast vid sin tidsplan.  
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Ur ett doktorandperspektiv har på senare år en bild växt fram att doktoranderna 

arbetar alltmer under en stor press, synligt i långa sjukskrivningsperioder för några 

doktorander. Mot den bakgrunden påbörjade handledarkollegiet ett 

förändringsarbete redan 2016. Ett slutresultat av dessa processer har varit att Tema 

Barn i nuläget (HT2018) har en förändrad allmän studieplan med sänkt antal 

obligatoriska kurser, vilket frigör tid för avhandlingsarbetet (se ovan, 3.1) Det 

genomfördes mot bakgrund av vad vi uppfattade som ett antal faktorer som bidrog 

till snävare tidsramar. För de doktorander som skriver 

sammanläggningsavhandlingar uppstår ibland långa vänteperioder till följd av peer-

review processer, vilket ställer höga krav på doktorandens förmåga att hantera och 

använda sin doktorandtid. Vidare har kraven på att doktorander vid Tema Barn ska 

undervisa ökat, vilket utmanar förmåga att strukturera och avgränsa. Likaså är 

doktorander i högre omfattning involverade i forskningsprojekt från start, vilket 

påverkar forskarutbildningens upplägg i den meningen att insamling av material 

inleds direkt parallellt med att doktoranden förväntas genomföra sina 

doktorandkurser. Dessa faktorer bidrog till en revidering av forskarutbildningen så 

att den på ett bättre sätt kan bidra till konstruktiva lärandeprocesser inför arbetet 

med att skriva en avhandling. Framöver är det vår avsikt att noggrant följa upp och 

utvärdera detta förändringsarbete. 

 

Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder 

angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och 

forskarutbildningsmiljön? 

 

FUS arbetar aktivt med att återkoppla resultat från doktorandundersökningen till 

doktoranderna vid Tema Barn. Därefter formuleras en handlingsplan, som omfattar 

såväl direkta insatser för doktoranderna som mer indirekta insatser. Ett exempel på 

direkta insatser är att gemensamt vid ett APT diskutera förhållningssätt till tidsramar 

och deadlines i akademiskt arbete, liksom aktivt arbete med att synliggöra och 

diskutera pedagogiska utmaningar i samband med nätbaserad undervisning. Vidare 

har vi eftersträvat att säkerställa att doktoranderna ingår i ett lärarlag, särskilt inför 

för doktoranderna nya kurser. Exempel på indirekta insatser är att återkommande 

betona vikten för handledare att kommunicera med studierektor och avdelningschef 

om personalplanering och fördelning av undervisning. 

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion.  

 

Vi har identifierat fyra utvecklingsområden. 

• Det första utvecklingsområdet rör vår nya allmänna studieplan som kommer 

att kräva noggrann uppföljning och utvärdering. Ett centralt mål är att 

förändringen leder till förbättrad psykosocial arbetsmiljö för 

doktorandgruppen. 
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• Ett andra utvecklingsområde berör frågan om att Tema Barn är en liten miljö 

med å ena sidan stor närhet mellan doktorander och lärare, å andra sidan 

svårigheter att uttrycka kritik och krav på förändring. Detta är en situation 

som ställer höga krav på öppenhet kombinerat med tydliga kanaler för kritik. 

Ett ökat fokus på ISPn vid medarbetarsamtal och forskarstudierektorns roll 

utgör ett steg i detta arbete. 

• Ett tredje utvecklingsområde rör på vilket sätt återkopplingen till 

doktoranderna gällande hur deras synpunkter och feedback på kurser 

används, både under kursen och när kursen ska ges på nytt, kan 

systematiseras mer tydligt. Ett system för kursrapportering efter avslutad 

kurs ska utvecklas i likhet med hur vi arbetar med kurser på 

Masterprogrammet, inklusive dokumentation på LISAM.  

• Ett fjärde område rör den psykosociala arbetsmiljön och den oro och stress 

som tar sig uttryck i bland annat längre sjukskrivningar i doktorandgruppen. 

Det finns anledning att fortsätta diskutera vad detta beror på.  

 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 
Bedömningsgrund: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt 

att den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar 

i arbetslivet, både inom och utanför akademin.  

På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett 

föränderligt arbetsliv såväl (a) inom som utanför akademin samt (b) 

inom Sverige och utomlands?  

 

Forskarutbildningen vid Tema Barn har sedan några år tillbaka mer aktivt utvecklat 

insatser som syftar till att förbereda doktorander för ett föränderligt arbetsliv. 

Formellt finns krav att alla genomgår högskolepedagogiska kurserna (obligatorisk 

kurs). Dessutom erbjuds kurser som rördoktorandens karriärplanering. Generellt 

sett förväntas alla handledare att återkommande föra en dialog med doktoranden om 

livet efter disputationen och strategiska val angående en framtida karriär både i och 

utanför akademin. (Se punkt 2.4 i ISP-mallen, bilaga 3.) 

 

När det gäller kommande arbetsliv inom akademin har vi utvecklat några specifika 

insatser avseende utmaningar inför doktorandernas undervisningsuppdrag och 

eventuell framtida karriär som universitetslärare.  

Det rör sig om: 

• under perioder regelbundet återkommande möten/fikaträffar där vi 

diskuterar pedagogiska frågor 

• särskilda tillfällen för kompetensutveckling (gäller alla lärare, inklusive 

doktorander) som rör ex vis internetbaserad undervisning 
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• särskilt stöd under doktorandernas egna handledningsuppdrag vid vårt 

internationella Masterprogram, vilket innebär att varje doktorand kan 

vända sig till en för dem särskilt tillsatt lärare för stöd och dialog under 

handledningsprocesserna. 

 

När det gäller förberedelse för ett arbetsliv utanför akademin är dessa insatser 

mindre systematiska. Det handlar om insatser som är beroende av pågående 

verksamhet. Vissa avhandlingsprojekt/forskningsprogram bedrivs i nära samverkan 

med organisationer utanför akademin, både inom den offentliga sfären och 

civilsamhället, vilket innebär en förberedelse för kommande arbetsliv för den 

enskilda doktoranden. Medan andra forskningsprojekt är mindre tydligt knutna till 

samhälleliga aktörer, varvid doktorandens kontakter med omvärlden blir färre. Det 

finns också skäl att tydligare lyfta fram f d doktorander vid Tema Barn (Tema Barn 

alumner) och då särskilt de som gjort karriär utanför akademin. 

 

När det gäller frågan om ett kommande arbetsliv i Sverige eller internationellt 

kvarstår arbete att göra för att förbereda doktoranderna för ett arbetsliv utanför 

Sverige. Detta innebär inte att doktoranderna vid Tema Barn inte har internationella 

kontakter, tvärtom har flertalet deltagit i internationella sammanhang och inte minst 

är många involverade som lärare vid vår internationella masterutbildning.  

 

På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 

arbetslivet?  

 

En mer utvecklad kontakt med Tema Barns alumner är ett sätt att skapa ökad insikt 

för doktoranderna om vad som kan vänta efter avslutade forskarstudier.  

Vi har också alltmer kommit att uppmärksamma att det finns en rad aspekter av 

forskarutbildningen som rör mer generella färdigheter som är viktigt i ett föränderligt 

arbetsliv, i och utanför akademin, liksom i och utanför Sverige. Detta är något som 

blir synligt i kontakten med aktörer utanför akademin, både från offentlig sektor och 

civilsamhället och som blir viktigt att lyfta mer specifikt och synliggöra som generella 

färdigheter som följer med en doktorsexamen. 

 

Ett exempel, krav på forskningsbaserat arbete inom socialt arbete innebär att 

färdigheter som rör granskning och bedömning av publicerad forskning är 

eftertraktat inom socialvården.  

 

Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 

utbildningen är användbar och förbereder doktoranderna för ett 

föränderligt arbetsliv?  
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Arbetslivsperspektivet följs upp genom de kvalitetskrav som ställs på avhandlingen. 

Dessa krav lyfts fram kontinuerligt under utbildningen, genom handledning, i ISP 

och genom uppföljning av doktoranderna texter och framläggningar. De generella 

färdigheterna som doktoranderna utvecklar under utbildningen har stort värde i ett 

föränderligt arbetsliv. Ett mer aktivt förhållningssätt till alumner skulle kunna utgöra 

en grund för en mer systematisk dialog med f d doktorander om hur de uppfattar sin 

forskarutbildning sett i ljuset av sin nuvarande situation på arbetsmarknaden. 

 

Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp 

och planeras för att doktoranden ska bredda sin anställningsbarhet 

efter disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). 

 

Vi arbetar aktivt med att varje doktorand så långt möjligt får dokumenterad 

erfarenhet av att undervisa och därmed tillgodoser pedagogisk meritering. Det är en 

planering som doktoranden gör i samråd med sin handledare och studierektorn vid 

Tema Barn. Vidare har vi eftersträvat att doktoranden ska ha sin undervisning förlagd 

till kurser där hen kan återkomma till varje år, för att få insikt i och medverka till 

kursutvecklingsprocesser samt skapa kontakter för framtida uppdrag som 

nydisputerad. Exempelvis, en doktorand som forskar om förskolan får sin 

undervisning förlagd till Förskolelärarprogrammet, medan en doktorand på 

området barn och kultur får sin undervisning förlagd till programmet Grundlärare i 

fritidshem. 

 

När det gäller institutionstjänstgöring av annan karaktär kan det handlar om 

uppgifter: 1) inom ett annat forskningsprojekt, vilket kan bredda doktorandens 

forskningsmeritering; 2) att planera och organisera internationella workshops, vilket 

bidrar till administrativ meritering; 3) ansvar för teknikutveckling inom vårt 

internationella nätbaserade Masterprogram; 4) ansvar för Tema Barns Facebook och 

Twitterkonto. Vi har valt att framhäva vikten av pedagogisk meritering för 

doktoranderna vid Tema Barn, när olika uppgifter ställs mot varandra. 

 

Doktoranderna ges alltid möjlighet att få skriftliga intyg att bifoga till sitt CV. 

 

Hur organiseras doktorandernas institutionstjänstgöring över 

doktorandtiden? Enligt vilka principer fördelas arbetsuppgifter till 

doktorander inom miljön? 

 

Lärarkollegiet och handledare har ambitionen att se till att doktorandernas 

institutionstjänstgöring fördelas på ett sätt som är fördelaktigt för doktoranden. ISPn 

ger goda möjligheter för att handledaren och doktoranden tillsammans hitta en 

rimlig fördelning av uppgifterna, sett i relation till avhandlingsarbetets olika faser. 

Exempelvis, doktoranden bör påbörja sin undervisningsmeritering tidigt under 
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avhandlingsarbetet både för att få erfarenhet och utnyttja möjligheten att förlänga 

doktorandtiden med ytterligare ett år. Vidare bör det finnas utrymme i slutfasen att 

mer fokuserat skriva färdigt avhandlingen, idealt sätt genom att ha fyllt sin 

institutionstjänstgöring under de första åren alternativt genom att under det sista 

året enbart genomföra för doktoranden välkända kurser. 

 

När det gäller fördelning av uppgifter görs det på olika sätt, beroende av uppgifternas 

karaktär. Undervisning lyfts fram och diskuteras under ledning av studierektorn 

medan andra uppdrag kan lyftas i lärarkollegiet, som arbete med organisering av en 

workshop eller mailas ut till hela doktorandkollegiet. Förfrågan kan riktas till en 

individuell doktorand, vars medverkan är motiverad mot bakgrund av hens 

doktorandprojekt. Förfrågan kan också riktas till doktoranderna, som själva får 

diskutera och återkomma med förslag på någon som anmält sitt intresse, vilket kan 

medföra problem avseende lika villkor och jämställdhet (se ovan, om jämställdhet 

3.2) 

Om och i så fall hur sker samverkan mellan akademin och olika aktörer 

(kommuner, regioner, landsting, industrier) i lärosätets omvärld som 

kommer doktoranderna till del? 

 

I de fall samverkan är utvecklad med aktörer utanför akademin kommer det 

doktoranderna till del via de seminarier och informationsmöten som äger rum 

regelbundet vid Tema Barn. Det finns vid avdelningen flera forskningsprojekt som 

utvecklats i samverkan med aktörer utanför akademin, vilka illustrerar för 

doktorander hur sådan samverkan kan se ut. Vi har dock inte mer aktivt lyft fram 

detta som ett särskilt ämne eller tema inom forskarutbildningen, utan de lärare som 

undervisar på kurser eller handleder avhandlingsarbeten lyfter detta i närvaro av 

doktorander. Vi skulle kunna fråga doktoranderna vid Tema Barn mer aktivt hur de 

uppfattar detta. 

 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 

 

Vi har identifierat ett antal utvecklingsområden som skulle bidra till en förbättring 

och utveckling, särskilt rör det förberedelse för föränderligt arbetsliv utanför 

akademin. Det handlar om att: 

 

• klargöra de mer generella förmågor och erfarenheter som forskarutbildningen 

bidrar till såsom att läsa och förhålla sig till avancerad text och komplex 

information, att skriva och sammanställa texter i exempelvis rapportform, att 

kritiskt läsa och ta ställning till vetenskapliga texter, att arbeta med och organisera 

projekt inom givna tidsramar (projektplanering och -ledning), etc 

• tydliggöra kommande karriärvägar genom att aktivt lyfta Tema Barn-alumner, de 

som finns både inom och utanför akademin 
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• mer aktivt använda de kontakter med samhället utanför akademin som 

förekommer inom ramen för olika projekt vid Tema Barn så att samverkan blir 

tydlig för alla doktorander oavsett deras individuella projekt 

• mer aktivt tydliggöra hur ett kommande arbetsliv inom eller utanför akademin 

också kan vara lokaliserat utanför Sverige, i ett internationellt sammanhang 

• fördelning av institutionsuppgifter som inte rör undervisning bör ses över i syfte 

att hitta strategier som motverkar normativt tänkande (teknik till manliga 

doktorander, administration till kvinnliga doktorander, etc). 
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Diskussionsunderlag 
 
Kvalitetskriterier för bedömning av avhandling vid tema Barn 
 

Övergripande 
Avhandlingsämne 

• Avhandlingsämnet skall vara relevant för forskningen inom forskarutbildningsämnet tema Barn, d 
v s det tvärvetenskapliga forskningsfältet Child Studies. 

 
Disposition 

• I avhandlingen ska normalt nedan beskrivna delar ingå. 

• Dispositionen av avhandlingens delar (kapitel eller artiklar och kappa) ska främja förståelsen av 
innehållet i avhandlingen. 

 
Språklig framställning 

• Språket i avhandlingen ska präglas av precision och tydlighet och ska främja förståelsen av dess 
innehåll. 

 
Akribi 

• Referenshanteringen är korrekt med hänseende till 
o Förekomst, d v s att påståenden i texten som inte utgör en del av avhandlingsstudiens 

forskningsresultat underbyggs med referenser till forskning eller empiri. 
o Bruk, d v s att innehållet i den forskning/ empiri som refereras överensstämmer med 

dess presentation i avhandlingen 
o Innehåll, d v s att referenserna i texten innehåller adekvat information inklusive 

sidhänvisning vid citat. 
o Utformning, d v s konsekvent bruk av valt referenssystem 
o Referenslistans utformning 

Bidrar till att säkerställa att examensmålet ”visa vetenskaplig redlighet” uppfylls. 
 
Självständighet 
Bidrar till att säkerställa att kravet på självständighet uppfylls i flera av examensmålen: 

• visa förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer,  

• visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar 

• visa intellektuell självständighet  

 

Delar i avhandlingen 
Syfte och frågeställningar 

• Syftet ska motiveras i ljuset av ett viktigt samhällsproblem, mot bakgrund av tidigare forskning 
eller utifrån teoretiska utmaningar som synliggör kunskapsbidraget 

• Frågeställningarna ska vara relaterade till det övergripande syftet 

• Frågeställningarna ska besvaras genom analysen av det empiriska materialet i avhandlingen. 
Bidrar till att säkerställa att examensmålet ”visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar” uppfylls. 
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Redogörelse för forskningsläget 

• För avhandlingsstudien relevant forskning ska redogöras för och nyckelreferenser ska 
identifieras. 

• Presentationen av forskningsläget ska innehålla en tematisering, diskussion och analys som ger 
en god syntes av den tidigare forskningen. 

• Det ska framgå hur avhandlingsstudien förhåller sig till de skilda inriktningar, traditioner eller 
angreppssätt som har identifierats i syntesen av den tidigare forskningen. 

Bidrar till att säkerställa att examensmålet ”visa (brett kunnande inom och en systematisk förståelse 
av forskningsområdet samt) djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av 
forskningsområdet” uppfylls. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

• Avhandlingens teoretiska utgångspunkter ska vara explicitgjort och argumenteras för. 

• De teoretiska utgångspunkterna ska harmoniera med studiens syfte och frågeställningar. 

• De teoretiska utgångspunkterna ska återspeglas i analyserna. 
Det finns inget examensmål som motsvarar kriterierna som rör teoretiskt angreppssätt. 
 
Metod 

• Valet av insamlings- och analysmetod ska vara argumenterat för i relation till syftet, 
frågeställningarna och det teoretiska angreppssättet. 

• Tillvägagångssättet beträffande insamlingen av det empiriska materialet och urval ska vara 
tydligt redogjorda för. 

• Konsekvenser av urval och eventuella bortfall för resultaten ska kommenteras. 

• Den beskrivna analysmetoden ska prägla analysen av det empiriska materialet 
Bidrar till att säkerställa att examensmålet ”visa förmåga att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning” uppfylls. 
 
Analys 

• Analyserna av det empiriska materialet ska präglas av transparens. 

• Fokus för analyserna av det empiriska materialet ska stämma överens med syfte och 
frågeställningar. 

• De slutsatser som dras av analyserna ska sammanfattas i relation till det övergripande syftet. 
Bidrar till att säkerställa att examensmålet ”visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes” uppfylls. 
 
Resultat 

• Forskningsresultaten ska besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med avhandlingen. 

• Sammanfattningen av forskningsresultaten ska bygga på analysen av det empiriska materialet. 

• Forskningsresultatens kunskapsbidrag i relation till tidigare forskning ska tydliggöras. 
Bidrar till att säkerställa att examensmålen 

• ”med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen” uppfylls. 

 
Examensmål som enligt ovanstående inte uppfylls av avhandlingen 

 

• att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,  
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• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt,  

• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och  

• visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.  

• visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. 
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Allmän studieplan för forskarutbildningen inom tema Barn 
(Child Studies)  
 
 
Studieplanen gäller för utbildning som avslutas med doktorsexamen och för utbildning som 
avslutas med licentiatexamen. 
 
1. Utbildningens mål  
Vid tema Barn studeras barns villkor i samhället och hur omvärlden ter sig ur barns perspektiv. 
Forskningsproblemen väljs med utgångspunkt från en helhetssyn på barns livsmiljöer och ett 
viktigt syfte är att knyta samman kunskaper på individnivå med kunskaper på samhällsnivå. I 
forskningen studeras olika kulturer och miljöer dels i ett nutidsperspektiv, dels i ett historiskt 
perspektiv.  
 
Viktiga frågor för forskningen vid tema Barn rör samspelet mellan barns levnadsvillkor i  
familjen, i barnomsorgen, i skolan, i arbetet och på fritiden. Det är viktigt att uppmärksamma  
hur barns språk, tänkande och omvärldsuppfattning kommer till uttryck och formas  
i samspel med andra människor i skilda miljöer. Vid tema Barn studeras också barns sätt att ta 
till sig kulturyttringar, som litteratur, konsumtion och visuell kultur, liksom deras eget sätt att 
uttrycka sig på. Ett annat centralt område är hur barn hanterar påfrestande uppväxtförhållanden.  
 
Utöver grundforskning strävar temat efter att utveckla kunskap som är tillämpbar i samhället.  
Ökade kunskaper om barns villkor och barns perspektiv bör kunna ge underlag för åtgärder som 
främjar barns utveckling och förbättring av barns villkor. Ett mång- och  
tvärvetenskapligt arbetssätt tillämpas, varvid temat söker integrera kunskaper, teorier och  
metoder från historisk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskaper, språkvetenskap och  
estetiska vetenskaper.  
 
Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom temats område och 
genom handledning göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning 
och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen är att den studerande ska kunna  
kritiskt och självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt kunna 
presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin.  
 
 
2. Antagningsvillkor  
 
2.1 Grundläggande bestämmelser  
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande 
behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan 
förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.  
 
2.2 Grundläggande behörighet  
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen 
på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har 
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan fakultetsstyrelsen 
för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.  
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2.3 Särskild behörighet  
Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av 
central betydelse för temat.  
Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt 
motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.  
Om särskilda skäl föreligger kan fakultetsstyrelsen för enskild sökande medge undantag från 
villkor för särskild behörighet.  
 
 
3. Antagning  
 
3.1 Ansökan  
Ansökan om antagning till forskarutbildning i tema Barn ställs till prefekten vid Institutionen för 
Tema, Linköpings universitet.  
 
3.2 Antagningsbegränsning och urval  
Till forskarutbildningen får endast antas så många forskarstuderande som kan erbjudas 
handledning, godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.  
Antagningsbegränsning till forskarutbildning tillämpas om antalet behöriga sökande är större än 
antalet tillgängliga platser. Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildning i 
tema Barn är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid urvalet beaktas 
följande omständigheter:  
‐ studieresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk 
analys  
‐ speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan 
vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  
I första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande själv åberopat 
material, till exempel självständiga studiearbeten och intyg om yrkesverksamhet. Därutöver kan 
annat beslutsunderlag såsom intervjuer med den sökande vara av betydelse. Vid antagningen tas 
även hänsyn till den kompetens som de till forskarutbildningen knutna lärarna besitter.  
 
3.3 Beslut om antagning  
Beslut om antagning av studerande till forskarutbildningen fattas av styrelsen vid Institutionen 
för Tema.  

 
4. Utbildningens utformning  
 
4.1. Allmänt  
Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 90 
högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen 
omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng och en 
vetenskaplig uppsats om 75 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för 
utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen.  

Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete redan under första årets studier och således 
bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier.  

 

4.2. Kurser  
I doktorsexamen ingår:  
• Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper 

inom forskningsmiljöns område (65 högskolepoäng), samt grundläggande utbildning i 
högskolepedagogik (6 högskolepoäng). 

• Individuella, valbara kurser som syftar till att ge fördjupade kunskaper inom valda 
specialområden, 19 högskolepoäng.  
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I licentiatexamen ingår kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng, varav 10 är valbara.  

I forskarutbildningen ingår även forskningsmiljöns seminarieverksamhet. Det innebär att 
forskarstuderande förväntas presentera avhandlingsdelar på seminarier och aktivt delta i såväl 
andra forskarstuderandes avhandlingsseminarier som seminarier med inbjudna gäster. 

För varje enskild forskarstuderande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes 
förkunskaper samt i relation till de krav som ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De 
individuellt bestämda kurserna fastställs av den studerandes huvudhandledare efter samråd med 
den studerande. För varje kurs framgår vilka examensmål kursen svarar mot. I vissa kurser ges 
undervisning medan övriga inhämtas genom litteraturstudier.  

Grundutbildningskurser på avancerad nivå och som inte ingår i villkoren för särskild behörighet 
kan efter godkännande av studierektor i samråd med handledare tillgodoräknas i 
forskarutbildningen inom kvoten för valfria kurser 

 
4.3 Närmare information  
Närmare information om forskarutbildningen lämnas av forskarstudierektor vid tema Barn.  
 
4.4 Avhandling för doktorsexamen  
För doktorsexamen skall den forskarstuderande författa en vetenskaplig avhandling, vars 
omfattning motsvarar 150 högskolepoäng. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt 
forskningsarbete och vara av betydelse för forskningen inom det valda området. Avhandlingen 
skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk 
(monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser som den 
forskarstuderande har författat ensam eller gemensamt med annan person, kompletterad med en 
sammanfattande diskussion (sammanläggningsavhandling). Uppsatserna skall vara av sådan 
kvalitet att de kan publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid lagarbete skall den enskildes 
arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas.  
Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation. Regler om förfarandet vid disputation 
finns i Högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av 
universitetsstyrelsen och av filosofiska fakultetsstyrelsen.  
 
4.5 Uppsats för licentiatexamen  
För licentiatexamen skall den studerande författa ett vetenskapligt arbete vars omfattning 
motsvarar 75 högskolepoäng. Uppsatsen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete. 
Uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om 
de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens framläggande.  
 
 
5. Utbildningens uppläggning  
 
5.1 Individuell studieplan  
Tillsammans med huvudhandledaren skall den forskarstuderande göra upp en plan för sin 
forskarutbildning, vilken skall följas upp minst en gång varje år. Huvudhandledaren är ansvarig 
för rådgivning avseende avhandlingsarbetets inriktning, omfattning och genomförande.  
 
5.2 Undervisning  
Undervisningen meddelas huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. 
Den studerande skall under studietiden ta del i vetenskapliga aktiviteter genom att aktivt delta i 
seminarier, gästföreläsningar etc. Den studerande kan ges möjlighet att delta i undervisning och 
kunskapsprov vid annan fakultet eller annat lärosäte. Det ankommer på forskningsmiljön att 
erbjuda den forskarstuderande möjligheter att delta i internationella konferenser och kurser.  
 
5.3 Handledning  
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Studerande för forskarutbildning har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier för 
doktorsexamen och två år för licentiatexamen. Val av avhandlingsämne skall ske i samråd mellan 
den forskarstuderande och huvudhandledaren och ska ske under utbildningens första termin.  
 
Handledare inom forskarutbildningen är dess professorer, docenter och forskarassistenter samt 
särskilt förordnade lärare. Dessa har ett kollektivt ansvar för handledningen. För varje 
forskarstuderande utses minst två handledare. En av dem ska vara huvudhandledare. Val av 
handledare sker efter samråd med den forskarstuderande. Huvudhandledaren skall vara 
docentkompetent och skall ha genomgått forskarhandledarutbildning. Biträdande handledare 
skall ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. En 
forskarstuderande som begär det skall få byta handledare.  
 
Fakultetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för prövning av rätt till handledning och andra resurser 
för forskarstuderande.  
 
6. Examination  
Kunskapskontrollen sker huvudsakligen genom skriftlig eller muntlig examination och ska 
säkerställa att examensmålen för doktorsexamen uppnås. Tentamina och prov bedöms med  
något av betygen godkänd eller icke godkänd. Huvudansvarig handledare är examinator för de 
kurser för vilka särskild examinator ej utsetts och dokumenterar fullgörandet av  moment i 
forskarutbildningen som ej är knutna till kurs eller avhandling. 
 
Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskoleförordningen, 
vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen och 
filosofiska fakultetsstyrelsen. Vid betygssättning tas hänsyn både till avhandlingens innehåll och 
till försvaret av densamma. Avhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller 
underkänd.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om de närmare formerna för licentiatuppsatsens framläggande. Betyg 
för licentiatuppsatsen bestäms av examinator, som inte får vara handledare för den studerande i 
fråga. Licentiatuppsatsen skall bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. 
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Enligt Högskoleförordningen (6 kap 36 §) skall det för varje doktorand upprättas en individuell 
studieplan och denna skall följas upp minst en gång per år (utöver Högskoleförordningen se även 
Linköpings universitets regelsamling, filosofiska fakultetens respektive bestämmelser angående 
individuell studieplan). 
 
Den individuella studieplanen upprättas i samband med antagningen i samråd mellan doktoranden 
och huvudhandledaren. Den är ett juridiskt dokument som reglerar relationen och åtagandet mellan 
utbildningsanordnaren och doktoranden. Det är av stor vikt att studieplanen regelbundet, samt vid 
behov, revideras för att överensstämma med doktorandens progression. Den individuella 
studieplanen är ett offentligt dokument som skall arkiveras på institutionen.  
 
Studieplanen ska användas till att, på ett sätt som doktoranden och handledare är ense om, 
fortlöpande planera, följa upp och dokumentera doktorandens progression i forskarutbildningen, 
samt styrka undervisningsinsatser och annan tjänstgöring. 
 
Utöver som ett samlande dokument för utbildningens framskridande är studieplanen också ett 
dokument för kvalitetssäkring. Exempel på det sistnämnda är att dokumentera hur kurser och andra 
aktiviteter relaterar till Högskoleförordningens examensmål.  
 
Den individuella studieplanen skall undertecknas av doktorand, samtliga handledare samt godkännas 
av prefekt/ forskarstudierektor. 
 
I samband med att den Individuella studieplanen upprättas, alternativt uppdateras, kan även andra 
frågor som inte berörs i ISP-mallen, men som är relevanta för forskarutbildningens genomförande 
diskuteras. Nedanstående diskussionspunkter är förslag på områden som kan beröras. 
 

• Arbetssituation (arbetsbelastning, arbetsuppgifter, grad av självständighet ansvar och 

befogenheter) 

• Arbetsmiljö (arbetsfördelning och samverkan inom miljön, samverkan utanför gruppen, 

arbetsklimat och stämning, säkerhet, lokaler) 

 

  

BILAGA 3 - kvalitetsrapport tema B fo.utb.
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DEL 1 GRUNDUPPGIFTER 
1.1. Personuppgifter 

 

1.2. Antagning till forskarutbildning 

 

1.3. Handledare 

   Andel i an-

ställningen 

som 

beräknas 

för detta 

uppdrag (% 

av 

heltidsan-

ställning) 

Genomgått 

handledar-

utbildning 

(ja/ nej) 

Huvud-

handledare: 

Namn:  Titel:  Vid tema B: 

5% 

 

Arbetsplats:  E-post:    

Biträdande 

handledare: 

Namn:  Titel:  Vid tema B: 

2,5% 

 

Arbetsplats:  E-post:    

Namn 

 

Personnummer 

 

Hemadress Tel bostad 

 

E-postadress 

 

Tel arbete 

Antagen till forskarutbildning (datum) 

 

Institution 

Forskarutbildningsämne 

Tema Barn 

Antagen till 

  

 Doktorsexamen 

 

Licentiatexamen 

Allmän studieplan version (datum) 

Det finns två gällande versioner av ASP. 

För D16 gäller ASP version 2016-09-20 

För övriga gäller ASP version 2012-06-11 

Kursdelens omfattning enligt ASP: 

D16: 90 HP, varav 19 valbara HP 

Övriga: 90 HP, varav 30 valbara HP 

Typ av avhandling (monografi, sammanläggningsavhandling eller 

ännu ej bestämt) 
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Biträdande 

handledare: 

Namn:  Titel:    

Arbetsplats:  E-post:    
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Ansvarsfördelning mellan handledarna 

Beskriv här ansvarsfördelningen mellan handledarna rörande utbildningens innehåll.  

  

 

 

 

DEL 2 ÖVERSIKTSPLANERING 
Denna del syftar till att översiktligt planera och följa upp forskarutbildningen i relation till olika 

kontrollstationer och hållpunkter samt till att formulera övergripande målsättningar för karriären. 

2.1. Statusbeskrivning/ Progression 

Skriv datum då ISP 

uppdateras i 

nedanstående fält. Fyll i 

en ny rad vid varje 

tillfälle då ISP revideras. 

Hittills examinerade 

kurspoäng enligt Ladok 
Enligt er (handledare 

och doktorand) 

bedömning, hur stor 

del av 

avhandlingsarbetet är 

genomfört? Ange i 

procent. 

Gjorda uppflyttningar 

på lönestegen (30%, 

60% och 90%). Ange 

datum 

Förbrukad studietid 

Utgå från avräkning av 

studietiden som erhålls 

av Carin Ennergård. 

 
 

Observera att 

uppgifterna ska hämtas 

ur Ladok för att också 

kontrollera att alla 

kurspoäng är 

inrapporterade 

Observera att 

bedömningen ska gälla 

avhandlingsarbetet, inte 

forskarutbildningen i 

sin helhet 

 Ange i procent. I 

avräkningarna av 

studietiden räknas 

studietiden i 100% per 

år. Totalt har varje 

doktorand 400% 

studietid.  
     

 

     
 

     
 

     
 

 

Progressionen 
motsvarar den förbrukade studietiden 
 
 
motsvarar inte den förbrukade studietiden 
 

Kommentar: 

Om progressionen inte motsvarar den förbrukade studietiden är det bra att kommentera på vilket sätt detta påverkar den fortsatta 

planeringen. Vilka förändringar av planeringen eller insatser behövs för att progressionen komma att motsvara den förbrukade 

studietiden vid nästa avstämning?  

Finns det skäl till förseningen som skulle kunna ligga till grund för en ansökan om extra studietid (se Temas ’Blankett – ansökan om 

extra studietid’), gör i så fall en anmälan till Forskarutbildningskommittén. 
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2.2. Studietakt och finansiering 

År Uppföljning 

gjord 

(datum): 

Studietakt under 

året i procent 1) 

Finansieringskälla under året 2)  Finansieringskälla 2 under året 3) 

1   Ange finansiär och projektnamn  

2     

3     

4     

5     

1) Studietakt = procent av heltid som studietiden har räknats ner med under året, d v s 100 procent minus tid för institutionstjänstgöring 

och eventuella ledigheter. 

2) Finansieringskällan avser enbart finansieringen av studietiden. Då den har finansierats av externa medel, ange projektnamn. 

3) Om fler än en finansieringskälla har använts, ange fördelningen dem emellan i procent. 

 

2.3. Planering av tidpunkt för kontrollstationer 

Observera att procentsatserna (30%, 60% och 90%) här avser forskarutbildningen i sin helhet, allts både kurser och avhandlingsarbete) 

Skriv datum då ISP 

uppdateras i 

nedanstående fält. 

Fyll i en ny rad vid 

varje tillfälle då ISP 

revideras. 

Tidpunkt då 30%-

uppflyttning 

beräknas äga rum. 

Ange månad och 

år 

Tidpunkt då 60%-

seminarium 

beräknas äga rum. 

Ange månad och år 

Tidpunkt då 

slutseminarium 

beräknas äga rum. 

Ange månad och år 

Tidpunkt då 

disputation 

beräknas äga rum. 

Ange månad och år 

Datum då 

studietiden är 

förbrukad. 

 

ISP ska fyllas i första 

gången vid starten 

på forskar-

utbildningen. De 

datumen som fylls i 

då utgår från en 

schablonberäkning 

av när 

kontrollstationerna 

bör nås i relation till 

förbrukad studietid. 

Vid första 

ifyllandet: ange när 

30% av studietiden 

har förbrukats. 

 

 

Med studietakt 

80% bör en 

doktorand som 

startar sin 

utbildning 1/9 år 

2016 ha 30%-

uppflyttning ca 

mars 20 

 

Vid första 

ifyllandet: ange när 

60% av studietiden 

har förbrukats. 

 

 

Med studietakt 

80% bör 60%-

seminarium äga 

rum ca 36 månader 

efter forskar-

utbildningens start 

Vid första ifyllandet: 

ange när 90% av 

studietiden har 

förbrukats 

 

 

Med studietakt 80% 

bör slutseminarium 

äga rum ca 54 

månader efter 

forskarutbildningens 

start. 

Vid första ifyllandet: 

ange när 100% av 

studietiden har 

förbrukats. 

 

 

Med studietakt 80% 

bör disputation äga 

rum senast 60 

månader (5 år) efter 

forskarutbildningens 

start. 

 

Vid första 

ifyllandet: utgå 

från 80% 

studietakt. 

 

 

Med studietakt 

80% är 

studietiden 

förbrukad 60 

månader (5 år) 

efter forskar-

utbildningens 

start. 

 

  Vid senare 

avstämningar: Be 

Carin Ennergård att 

räkna ut datum då 

60% av studietiden 

är förbrukad utifrån 

den genomsnittliga 

studietakt du 

planerar att hålla 

under åren fram till 

60%-seminarium 

Anteckna i ISP 

vilken studietakt 

datumet är 

beräknat utifrån. 

 

Vid senare 

avstämningar: Be 

Carin Ennergård att 

räkna ut datum då 

90% av studietiden 

är förbrukad utifrån 

den genomsnittliga 

studietakt du 

planerar att hålla 

under åren fram till 

slutseminarium 

Anteckna i ISP vilken 

studietakt datumet 

är beräknat utifrån 

 
 

Vid senare 

avstämningar: 

Be Carin 

Ennergård att 

räkna ut datum 

då studietiden 

är förbrukad 

utifrån den 

genomsnittliga 

studietakt du 

planerar att 

hålla under 

resterande år. 

Anteckna i ISP 

vilken 

studietakt 

datumet är 

beräknat 

utifrån.  
  Om det planerade 

datumet för 60%-

seminarium avviker 

från det datum då 

60% av studietiden 

är förbrukad, ange 

då båda datumen. 

Om det planerade 

datumet för slut-

seminarium avviker 

från det datum då 

90% av studietiden 

är förbrukad, ange 

då båda datumen. 

Om det planerade 

datumet för 

disputation avviker 

från det datum då 

100% av studietiden 

är förbrukad, ange 

då båda datumen. 
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2.4. Karriärplanering 

Långsiktiga mål och strategier beträffande publikationskanaler, konferenser, samarbetspartners, institutionstjänstgöring mm. 

Denna punkt tar sikte på strategiska val under forskarutbildningen samt tiden efter disputation. Vad ser du som ditt forskningsfält? 

Vilka vill du kommunicera med? Var vill du att din forskning ska göra ett bidrag? Var vill du få arbete efter disputationen? 
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DEL 3 LÅNGSIKTIG PLANERING, UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION AV KURSER, 
AVHANDLINGSARBETE, KONFERENSER OCH INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING 
Denna del syftar både till en långsiktig planering av forskarutbildningens olika delar, och till att 

regelbundet följa upp planeringen samt till att dokumentera utfört arbete.  

3.1 Kurser 

Kontrollera att alla genomförda kurser listas i tabellen. Lägg till rader efter behov. 

Obligatoriska kurser och eller andra obligatoriska poänggivande 

aktiviteter enligt ämnets studieplan 

Hp Tid (termin) Uppfyller 

examensmål Planeras  Genomförd 

 

 

 Gör en plan för 

så många kurser 

det går även om 

de ligger långt 

fram i tiden. 

Kontrollera att 

alla genom-

förda kurser är 

rapporterade i 

Ladok. 

Utgå från 

matrisen som 

anger vilka 

examensmål 

för doktors-

examen de 

obligatoriska 

kurserna 

bidrar till att 

uppfylla 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Valbara kurser Hp Tid (termin) Uppfyller 

examensmål Planeras Genomförd 

     

     

     

 

3.2 Avhandlingsarbete 

Preliminär avhandlingstitel: 

Kan så klart ändras allteftersom, men en diskussion om titel är bra för att tydliggöra vad avhandlingens fokus ska vara. 

 

 

3.2.1. Forskningsetisk prövning 

Kryssa i den ruta som bäst beskriver status i ärendet vid den tidpunkt då ISP uppdateras. 

 

Forskningsetiska principer med relevans för avhandlingsarbetet/forskningsprojektet har diskuterats och vi (doktoranden 

och handledare) har gemensamt kommit fram till att forskningsetisk prövning inte krävs. 

 

Forskningsetiska principer med relevans för avhandlingsarbetet/forskningsprojektet har diskuterats och vi (doktoranden 

och handledare) har gemensamt kommit fram till att forskningsetisk prövning krävs. Ansökan kommer att lämnas in.  

Datum:  

 

Forskningsetiska principer med relevans för avhandlingsarbetet/forskningsprojektet har diskuterats och vi (doktoranden 

och handledare) har gemensamt kommit fram till att forskningsetisk prövning krävs. Ansökan har lämnats in. Datum: 

 

 

Etikprövningsnämndens godkännande har erhållits för avhandlingsprojektet. Datum: 
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Vi har ännu inte tagit ställning till om forskningsetisk prövning krävs. 

 

 

Kommentar:  

 

3.2.2. Långsiktig planering av avhandlingsarbetets olika faser 

Planeringen under denna punkt avser tidpunkter då faser i avhandlingsarbetet så som datainsamling och 

analysarbete ska påbörjas, äga rum och avslutas, artiklar eller kapitel seminariebehandlas och färdigställas mm. 

Punkten syftar till att vid varje tillfälle då ISP uppdateras göra en grov planering av allt avhandlingsarbete som 

återstår att göra fram till disputation. I slutet av varje år görs en uppföljning av det gångna årets arbete. 

Avvikelser från planeringen kommenteras och revisioner av planeringen ska kommenteras i relation till hur 

mycket studietid som återstår. Lägg till önskat antal år och utöka fälten efter behov. 

Observera att fokus här är på avhandlingsarbetet. (För planering av kurser, konferenser mm finns andra rutor.) 

Det är naturligtvis svårt att i början av sin forskarutbildning göra en detaljerad planering av sitt 

avhandlingsprojekt, men det är viktigt att tidigt utgå från slutmålet. Vad måste göras under år 1-5 för att 

disputationen ska kunna äga rum inom utsatt tid? 

Planering av avhandlingsarbete för år 1  

 
 
 
Uppföljning av år 1 Görs i slutet av år 1 (datum): 

 
 
 

 

Planering av avhandlingsarbete för år 2  

 
 
 
Uppföljning av år 2 Gjord i slutet av år 2 (datum): 

 

 

 

 

 

 

Planering av avhandlingsarbete för år 3  

 

 

 

 

Uppföljning av år 3 Gjord i slutet av år 3 (datum): 

 

 

 

 

 

Planering av avhandlingsarbete för år 4  

 

 

 

 

Uppföljning av år 4 Gjord i slutet av år 4 (datum): 
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Planering av avhandlingsarbete för år 5  

 

 

 

 

Uppföljning av år 5 Gjord i slutet av år 5 (datum): 

 

 

 

 

 

3.2.3 Publikationer 

Titel  Tidskrift (antologi eller annan 

publikationskanal) 

Författare (för samförfattade 

artiklar, ange i % varje 

författares arbetsinsatsen med 

artikeln. Kommentera vid 

behov) 

Status (planerad/ under 

arbete/ inskickad/ 

accepterad) 

Om du planerar för tre artiklar, 

så skriv in tre artiklar från början 

– även om det inte är helt 

bestämt än vad alla artiklar ska 

handla om. 

 Knivig men viktig fråga i 

relation till kraven på 

självständighet i 

examensmålen. 

 

    

    

 

3.3 Konferenser och presentationer  

3.3.1 Vetenskapliga konferenser 

Titel på konferensbidrag (eller preliminärt innehåll) Konferens Nationell/ 

Internationell 
1) 

Datum Genomfört 

(ja/nej) 

Tänk på att även konferenser och workshops på 

hemmaplan kan vara internationella 
    

     

     

1) Jämför examensmål för doktorsexamen 6: visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

 

3.3.2 Övriga presentationer 

Titel på presentation (eller preliminärt innehåll) Sammanhang Vetenskaps-

samhället/ 

samhället i 

övrigt 1) 

Datum Genomfört 

(ja/nej) 

     
     

     

1) Jämför examensmål för doktorsexamen 6: visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

 

3.4 Institutionstjänstgöring 
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Uppgift (handledning, föreläsning, 

examination, seminarieledare, 

konferensplanering mm) 

Kurs och program (eller annat 

sammanhang) 

Nivå 

(grundläggand

e/ avancerad) 

Tidpunkt Genomfört och 

fått ersättning 

(antal 

klocktimmar) 

  Tips: Det 

framgår ofta av 

kursplanen om 

en kurs ges på 

grundläggande 

eller avancerad 

nivå 

  

     

     

     

     

 

Institutionstjänstgöring totalt antal klocktimmar (uppdatera vid varje tillfälle då ISP revideras)  

Den maximala omfattningen av institutionstjänstgöring är 1756 timmar för doktorander <29 år, 1732 timmar för doktorander 30-39 år 

och 1700 timmar för doktorander >40 år. 

20% institutionstjänstgöring för en doktorand som har 1756 timmar i årsarbetstid är ca 350 timmar per år. Tänk på att doktorander ofta 

gör mindre än 20% institutionstjänstgöring under det första och det sista året. Om du vill nå en genomsnittlig institutionstjänstgöring om 

20% kan det därför innebära att du måste ha fler än 350 timmar per år i institutionstjänstgöring under år 2-4. 

 

3.5 Övrigt värt att notera 

 

 

 

 

 
 
DEL 4 KORTTIDSPLANERING OCH UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDEN  
Denna del syftar till att planera de konkreta aktiviteterna och åtagandena för doktorand respektive 

handledare fram till nästa planerade uppdatering av ISP. Vid varje tillfälle då ISP uppdateras görs dels 

en uppföljning av de planerade aktiviteterna för föregående period och en planering av aktiviteterna 

för nästkommande period. 

4.1. Doktorandens åtaganden. 

Lägg till önskat antal perioder och utöka fälten efter behov 

Planering av period 1 (från första ifyllande av ISP till första 

revidering).  

Datum för perioden: 

Planerad studietakt 1) under perioden (% av heltid): 

Ska matcha planerad studietakt i beräkningarna under 2.3 

 

Uppföljning av period 1. Gjord (datum): Studietakt under perioden (% av heltid):  

Uppföljningen av studietakten är viktig eftersom den ligger 

till grund för beräkningen av när 60%- och slutseminarium 

ska nås. Om studietakten är lägre än planerat bör datum för 

dessa senareläggas. Om studietakten är högre än planerat 

bör datum för dessa tidigareläggas. 
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Planering av period 2 (från första revideringen av ISP till andra 

revidering).  

Datum för perioden: 

Planerad studietakt 1) under perioden (% av heltid): 

  

 
 
 
Uppföljning av period 2. Gjord (datum): Studietakt under perioden (% av heltid): 

  

 

 

 

 

 

Planering av period 3 (från andra revideringen av ISP till tredje 

revidering).  

Datum för perioden: 

Planerad studietakt 1) under perioden (% av heltid): 

 

 

 

 

Uppföljning av period 3. Gjord (datum): Studietakt under perioden (% av heltid): 

  

 

 

 

 

1) Med studietakt avses den procentsats av anställningen som ägnas åt forskarstudier. Den bör motsvara förbrukningen av studietid. 

Studietakt = arbetstid minus institutionstjänstgöring, minus eventuell ledighet. 

 

 

Seminariedeltagande 

Institutionen alt. forskningsmiljön har erbjudit möjlighet att aktivt delta i seminarieverksamhet under det gångna året  

Ja       Nej  

Har aktivt deltagit i seminarieverksamhet under det gångna året 

Ja       Nej   

 

4.2. Handledarens åtaganden. 

Jfr Högskoleförordningens krav att ISP också ska omfatta planering av högskolans åtaganden 

Lägg till önskat antal perioder och utöka fälten efter behov 

Period 1 (från första ifyllande av ISP till första revidering).  Datum för perioden: 

 

 

 

 

Uppföljning Gjord (datum): 
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Period 2 (från första till andra revidering av ISP)  Datum för perioden: 

 

 

 

 

Uppföljning Gjord (datum): 

 

 

 

 

 

Period 3 (från andra till tredje revidering av ISP). Datum för perioden: 

 

 

 

 

Uppföljning Gjord (datum): 
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DEL 5 UNDERSKRIFTER 
 

_______________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_______________________________________________________ 

Doktorand 

 

 

_____________________________________________________ 

Huvudhandledare  

 

 

_________________________________________ 

Biträdande handledare  

 

 

_______________________________________ 

Biträdande handledare  

 

 

________________________________________________ 

Forskarstudierektor 
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Högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen (med tillagd numrering) 
 

Omfattning 
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett 
ämne för utbildning på forskarnivå. 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden 

1.  visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

2.  visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

 
Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden 

3.  visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

4.  visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och 
värdera sådant arbete, 

5.  med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

6.  visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

7.  visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
8.  visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden 

9. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

10. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

 
Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) 
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om 
minst 120 högskolepoäng godkänd. 
 
Övrigt 
För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje 
undervisningsanstalt själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Allmän studieplan för forskarutbildningen inom tema Barn 
(Child Studies)  
 
 
Studieplanen gäller för utbildning som avslutas med doktorsexamen och för utbildning som 
avslutas med licentiatexamen. 
 
1. Utbildningens mål  
Vid tema Barn studeras barns villkor i samhället och hur omvärlden ter sig ur barns perspektiv. 
Forskningsproblemen väljs med utgångspunkt från en helhetssyn på barns livsmiljöer och ett 
viktigt syfte är att knyta samman kunskaper på individnivå med kunskaper på samhällsnivå. I 
forskningen studeras olika kulturer och miljöer dels i ett nutidsperspektiv, dels i ett historiskt 
perspektiv.  
 
Viktiga frågor för forskningen vid tema Barn rör samspelet mellan barns levnadsvillkor i  
familjen, i barnomsorgen, i skolan, i arbetet och på fritiden. Det är viktigt att uppmärksamma  
hur barns språk, tänkande och omvärldsuppfattning kommer till uttryck och formas  
i samspel med andra människor i skilda miljöer. Vid tema Barn studeras också barns sätt att ta 
till sig kulturyttringar, som litteratur, konsumtion och visuell kultur, liksom deras eget sätt att 
uttrycka sig på. Ett annat centralt område är hur barn hanterar påfrestande uppväxtförhållanden.  
 
Utöver grundforskning strävar temat efter att utveckla kunskap som är tillämpbar i samhället.  
Ökade kunskaper om barns villkor och barns perspektiv bör kunna ge underlag för åtgärder som 
främjar barns utveckling och förbättring av barns villkor. Ett mång- och  
tvärvetenskapligt arbetssätt tillämpas, varvid temat söker integrera kunskaper, teorier och  
metoder från historisk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskaper, språkvetenskap och  
estetiska vetenskaper.  
 
Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom temats område och 
genom handledning göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning 
och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen är att den studerande ska kunna  
kritiskt och självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt kunna 
presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin.  
 
 
2. Antagningsvillkor  
 
2.1 Grundläggande bestämmelser  
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande 
behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan 
förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.  
 
2.2 Grundläggande behörighet  
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen 
på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har 
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan fakultetsstyrelsen 
för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.  
 

BILAGA 4 - kvalitetsrapport tema B fo.utb.
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2.3 Särskild behörighet  
Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av 
central betydelse för temat.  
Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt 
motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.  
Om särskilda skäl föreligger kan fakultetsstyrelsen för enskild sökande medge undantag från 
villkor för särskild behörighet.  
 
 
3. Antagning  
 
3.1 Ansökan  
Ansökan om antagning till forskarutbildning i tema Barn ställs till prefekten vid Institutionen för 
Tema, Linköpings universitet.  
 
3.2 Antagningsbegränsning och urval  
Till forskarutbildningen får endast antas så många forskarstuderande som kan erbjudas 
handledning, godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.  
Antagningsbegränsning till forskarutbildning tillämpas om antalet behöriga sökande är större än 
antalet tillgängliga platser. Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildning i 
tema Barn är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid urvalet beaktas 
följande omständigheter:  
‐ studieresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk 
analys  
‐ speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan 
vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  
I första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande själv åberopat 
material, till exempel självständiga studiearbeten och intyg om yrkesverksamhet. Därutöver kan 
annat beslutsunderlag såsom intervjuer med den sökande vara av betydelse. Vid antagningen tas 
även hänsyn till den kompetens som de till forskarutbildningen knutna lärarna besitter.  
 
3.3 Beslut om antagning  
Beslut om antagning av studerande till forskarutbildningen fattas av styrelsen vid Institutionen 
för Tema.  

 
4. Utbildningens utformning  
 
4.1. Allmänt  
Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om  75 
högskolepoäng och en avhandlingsdel om 165  högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen 
omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 37,5  högskolepoäng och en 
vetenskaplig uppsats om  82,5 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för 
utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen.  

Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete redan under första årets studier och således 
bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier.  

 

4.2. Kurser  
I doktorsexamen ingår:  
• Obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper 

inom forskningsmiljöns område (50 högskolepoäng), samt grundläggande utbildning i 
högskolepedagogik (6 högskolepoäng). 
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• Individuella, valbara kurser som syftar till att ge fördjupade kunskaper inom valda 
specialområden, 19 högskolepoäng, varav minst 5 högskolepoäng måste utgöras av kurser i 
metod.  

 

I licentiatexamen ingår kurser om sammanlagt 37,5 högskolepoäng, varav 10 högskolepoäng är 
valbara.  

I forskarutbildningen ingår även forskningsmiljöns seminarieverksamhet. Det innebär att 
forskarstuderande förväntas presentera avhandlingsdelar på seminarier och aktivt delta i såväl 
andra forskarstuderandes avhandlingsseminarier som seminarier med inbjudna gäster. 

För varje enskild forskarstuderande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes 
förkunskaper samt i relation till de krav som ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De 
individuellt bestämda kurserna fastställs av den studerandes huvudhandledare efter samråd med 
den studerande. För varje kurs framgår vilka examensmål kursen svarar mot. I vissa kurser ges 
undervisning medan övriga inhämtas genom litteraturstudier.  

Grundutbildningskurser på avancerad nivå och som inte ingår i villkoren för särskild behörighet 
kan efter godkännande av studierektor i samråd med handledare tillgodoräknas i 
forskarutbildningen inom kvoten för valfria kurser 

 
4.3 Närmare information  
Närmare information om forskarutbildningen lämnas av forskarstudierektor vid tema Barn.  
 
4.4 Avhandling för doktorsexamen  
För doktorsexamen skall den forskarstuderande författa en vetenskaplig avhandling, vars 
omfattning motsvarar 150 högskolepoäng. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt 
forskningsarbete och vara av betydelse för forskningen inom det valda området. Avhandlingen 
skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk 
(monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser som den 
forskarstuderande har författat ensam eller gemensamt med annan person, kompletterad med en 
sammanfattande diskussion (sammanläggningsavhandling). Uppsatserna skall vara av sådan 
kvalitet att de kan publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid lagarbete skall den enskildes 
arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas.  
Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation. Regler om förfarandet vid disputation 
finns i Högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av 
universitetsstyrelsen och av filosofiska fakultetsstyrelsen.  
 
4.5 Uppsats för licentiatexamen  
För licentiatexamen skall den studerande författa ett vetenskapligt arbete vars omfattning 
motsvarar 82,5 högskolepoäng. Uppsatsen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete. 
Uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om 
de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens framläggande.  
 
 
5. Utbildningens uppläggning  
 
5.1 Individuell studieplan  
Tillsammans med huvudhandledaren skall den forskarstuderande göra upp en plan för sin 
forskarutbildning, vilken skall följas upp minst en gång varje år. Huvudhandledaren är ansvarig 
för rådgivning avseende avhandlingsarbetets inriktning, omfattning och genomförande.  
 
5.2 Undervisning  
Undervisningen meddelas huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. 
Den studerande skall under studietiden ta del i vetenskapliga aktiviteter genom att aktivt delta i 
seminarier, gästföreläsningar etc. Den studerande kan ges möjlighet att delta i undervisning och 
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kunskapsprov vid annan fakultet eller annat lärosäte. Det ankommer på forskningsmiljön att 
erbjuda den forskarstuderande möjligheter att delta i internationella konferenser och kurser.  
 
5.3 Handledning  
Studerande för forskarutbildning har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier för 
doktorsexamen och två år för licentiatexamen. Val av avhandlingsämne skall ske i samråd mellan 
den forskarstuderande och huvudhandledaren och ska ske under utbildningens första termin.  
 
Handledare inom forskarutbildningen är dess professorer, docenter och forskarassistenter samt 
särskilt förordnade lärare. Dessa har ett kollektivt ansvar för handledningen. För varje 
forskarstuderande utses minst två handledare. En av dem ska vara huvudhandledare. Val av 
handledare sker efter samråd med den forskarstuderande. Huvudhandledaren skall vara 
docentkompetent och skall ha genomgått forskarhandledarutbildning. Biträdande handledare 
skall ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. En 
forskarstuderande som begär det skall få byta handledare.  
 
Fakultetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för prövning av rätt till handledning och andra resurser 
för forskarstuderande.  
 
6. Examination  
Kunskapskontrollen sker huvudsakligen genom skriftlig eller muntlig examination och ska 
säkerställa att examensmålen för doktorsexamen uppnås. Tentamina och prov bedöms med  
något av betygen godkänd eller icke godkänd. Huvudansvarig handledare är examinator för de 
kurser för vilka särskild examinator ej utsetts och dokumenterar fullgörandet av  moment i 
forskarutbildningen som ej är knutna till kurs eller avhandling. 
 
Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskoleförordningen, 
vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen och 
filosofiska fakultetsstyrelsen. Vid betygssättning tas hänsyn både till avhandlingens innehåll och 
till försvaret av densamma. Avhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller 
underkänd.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om de närmare formerna för licentiatuppsatsens framläggande. Betyg 
för licentiatuppsatsen bestäms av examinator, som inte får vara handledare för den studerande i 
fråga. Licentiatuppsatsen skall bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. 
 



BILAGA 5 – kvalitetsrapport tema Barns forskarutbildning 

Matris: forskarutbildningskurser – Examensmål     Skapades 2017-08-14 

Utgå från denna matris när du i ISP fyller i vilka examensmål forskarutbildningskurserna bidrar till att uppfylla. 

 

 

 

Högskoleförordningens 

examensmål för 

doktorsexamen 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

KURSNAMN (Kurs 1-4) Kritiska barnstudier – 

teoretiska grunder/ 

Kritisk barnforskning: 

teoretiska perspektiv 

och klassiker 

 

Barn och barndom i 

skola och 

kamratgrupper 

Barn, barndomar och 

hälsa 

Barn, barndom och 

familj 

Kunskap och förståelse     

Examensmål 1: 

visa a) brett kunnande 

inom och en systematisk 

förståelse av 

forskningsområdet samt 

djup och b) aktuell 

specialistkunskap inom en 

avgränsad del av 

forskningsområdet 

Bidrar till 1a) och 1b) 

genom att presentera 

centrala 

forskningstraditioner inom 

humaniora och 

samhällsvetenskap, samt 

att granska 

barndomsstudiers plats i 

ett samhällsteoretiskt 

perspektiv 

Bidrar till 1a) och 1b) 

genom följande 

lärandemål: 

- redogöra för och 

kritiskt diskutera olika 

samhällsvetenskapliga 

och historiska 

teoribildningar i 

relation till skolan 

samt barns 

kamratgruppskulturer 

- redogöra för och 

kritisk diskutera olika 

pedagogiska synsätt 

och lärandeteorier  

- redogöra för och 

analysera 

Bidrar till 1a) och 1b) 

genom följande innehåll 

”olika teoretiska 

perspektiv inom området 

barn och barndom i hälso- 

och vårdsammanhang” 

samt  

”olika 

forskningsperspektiv i 

framväxten av hälso-, 

sjuk- samt socialvård för 

barn och unga, tillika 

jämförbara institutioner”. 

 

Bidrar till 1a) och 1b) 

genom följande 

lärandemål: 

- redogöra för forskning 

om familjers vardagsliv 

- redogöra för och kritiskt 

diskutera psykologisk och 

samhällsvetenskaplig 

teoribildning i relation till 

familj 

- kritiskt diskutera 

relationen mellan 

familjeideal och 

familjepolitik 

- analysera hur relationen 

mellan barn, föräldrar och 
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mikroprocesser i 

skolans vardagsliv 

samt i kamratgrupper 

- identifiera relevanta 

problemställningar i 

relation till skola, 

kamratgrupp och 

socialisation 

 

staten kommer till uttryck 

i olika sammanhang 

 

Examensmål 2: 

visa a) förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik i 

allmänhet och b) med det 

specifika 

forskningsområdets 

metoder i synnerhet 

Bidrar till 2a) och 2b) 

genom att ge en allmän 

orientering om metodiska 

alternativ inom 

forskningsområdet. 

Bidrar till 2b) genom att 

ge en allmän orientering 

om metodiska alternative 

inom forskningsområdet. 

 Bidrar till 2a) genom 

följande innehåll: 

”Genom att i kursen 

kritiskt granska familj 

utifrån flera olika 

frågeställningar kommer 

även olika 

forskningsmetoder att 

synliggöras.” 

     

Färdighet och förmåga     

Examensmål 3: 

visa a) förmåga till 

vetenskaplig analys och 

syntes samt b) till 

självständig kritisk 

granskning och 

bedömning av nya och 

komplexa företeelser, 

frågeställningar och 

situationer 

Bidra till 3a) genom att 

identifiera och kritiskt 

diskutera centrala aspekter 

av barndomsstudier och 

3b) genom att ge förmåga 

till självständig analys via 

seminarier och 

examinationsuppgifter 

Bidrar till 3b) genom 

följande lärandemål:  

redogöra för och kritiskt 

diskutera olika 

samhällsvetenskapliga 

och historiska 

teoribildningar i relation 

till skolan samt barns 

kamratgruppskulturer 

 

Bidrar till 3b) genom 

följande lärandemål: 

”resonera kring olika 

teoretiska perspektiv på 

och definitioner av hälsa” 

”resonera kring olika 

förhållningssätt till barns 

hälsa i folkhälsopolitiska 

sammanhang, historiskt 

och nutida” 

”analysera innebörden i 

begrepp som utveckling, 

Bidrar till 3a) genom 

följande lärandemål: 

- problematisera familj 

som begrepp 
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normalitet och avvikelse, 

sett i relation till barns 

fysiska såväl som 

psykiska hälsa” 

Examensmål 4: 

visa a) förmåga att 

kritiskt, självständigt, 

kreativt och med 

vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera 

frågeställningar samt att 

b) planera och med 

adekvata metoder bedriva 

forskning och andra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar och 

c) att granska och värdera 

sådant arbete 

Se ovan. Bidrar till 4a) 

genom fokus på förmågan 

att formulera 

vetenskapliga 

frågeställningar samt till 

4c) granska och värdera 

sådant arbete. 

Bidrar till 4a) genom 

följande mål:  

-identifiera relevanta 

problemställningar och 

forskningsmetoder i 

relation till skola, 

kamratgrupp och 

socialisation (examineras 

genom uppgiften att 

formulera och grund en 

relevant forskningsfråga) 

 

Bidrar till 4c) genom 

följande mål: 

Krav på att ” uppvisa 

förmågan att kritisk 

granska och 

problematisera centrala 

frågor inom kursens 

centrala områden och 

teman”.  

 

Bidrar till 4a-c) genom 

följande mål: 

- formulera relevanta 

problemställningar i 

relation till familj 

(examineras genom 

uppgiften skriva en 

ansökan) 

Examensmål 5: 

med en avhandling visa 

sin förmåga att genom 

egen forskning väsentligt 

bidra till 

kunskapsutvecklingen 

    

Examensmål 6: 

visa förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

sammanhang muntligt och 

skriftligt med auktoritet 

presentera och diskutera 

forskning och 

Bidrar till 6) genom att 

presentera teoretiska 

resonemang i dialog med 

andra forskare, och i 

examinerande 

seminarium. 
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forskningsresultat i dialog 

med vetenskapssamhället 

och samhället i övrigt 

Examensmål 7: 

visa förmåga att 

identifiera behov av 

ytterligare kunskap 

Bidrar till 7) genom att 

identifiera ytterligare 

kunskapsluckor i 

forskning om barn med 

utgångspunkt i samhället 

och samhällsförändringar 

Bidrar till 7) genom 

uppgiften att identifiera 

relevanta 

problemställningar med 

utgångspunkt i olika 

forskningstraditioner om 

skola och kamratgrupper 

 Bidra till 7) förmåga att 

identifiera ytterligare 

kunskapsluckor i 

forskning om familjeliv 

med utgångspunkt i 

samhället och 

samhällsförändringar 

Examensmål 8: 

visa förutsättningar för att 

såväl inom forskning och 

utbildning som i andra 

kvalificerade 

professionella 

sammanhang bidra till 

samhällets utveckling och 

stödja andras lärande 

    

     

Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 

    

 Examensmål 9: 

visa a) intellektuell 

självständighet och 

vetenskaplig redlighet 

samt b) förmåga att göra 

forskningsetiska 

bedömningar 

Bidrar till 9b) genom 

förmågan att självständigt 

bedöma och värdera 

vetenskapliga 

intellektuella 

frågeställningar och 

problemområden, samt 

värdera etiska problem. 

 Bidrar till 9a) och 9b) 

genom 

examinationsuppgiftens 

utformning: att skriva 

forskningsuppgift samt 

dithörande etiska 

problematisering och 

bedömning. 

Bidrar till 9a och b) 

genom 

examinationsuppgiften 

skriva en ansökan 

Examensmål 10: Se ovan. Bidrar till 10) genom 

lärandemål att kritiskt 

Bidrar till 10) genom krav 

på att ”uppvisa förmågan 
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visa fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter 

och begränsningar, dess 

roll i samhället och 

människors ansvar för hur 

den används 

diskutera olika 

forskningstraditioner och 

förhållningssätt inom 

forskningen om skola och 

barns kamratgrupper. 

att kritisk granska och 

problematisera centrala 

frågor inom kursens 

centrala områden och 

teman”.  

 

     

 

 

 

Högskoleförordningens 

examensmål för 

doktorsexamen 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

Text från kursplanen för 

kursen: 

KURS 5-8 
Barn, barndomar och 

kultur 

Kritiska barnstudier – 

metodologiska grunder 

Pilotstudie Högskolepedagogisk 

kurs (4 hp) 

Kunskap och förståelse     

Examensmål 1 

visa a) brett kunnande 

inom och en systematisk 

förståelse av 

forskningsområdet samt 

djup och b) aktuell 

specialistkunskap inom en 

avgränsad del av 

forskningsområdet 

Bidrar till 1a) och 1b) 

genom följande lärande 

mål:  

- Redogöra för och kritiskt 

diskutera teoribildning 

kring och definitioner av 

barnkultur 

- Redogöra för olika 

förhållningssätt till 

barnkultur i 

kulturpolitiska 

sammanhang 

- Problematisera 

barnkulturen ur ett 

samhällsvetenskapligt 

perspektiv med fokus på 
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genus, etnicitet, sexualitet, 

barn och barndom 

 

Examensmål 2 

visa a) förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik i 

allmänhet och b) med det 

specifika 

forskningsområdets 

metoder i synnerhet 

Kursen ger en allmän 

orientering om olika 

vetenskapliga material 

och metodologiska 

förhållningssätt inom 

forskningsfältet barn, 

barndomar och kultur. 

Bidrar till 2a) och 2b) 

genom bla följande 

lärande mål:  

-Analysera barnkulturens 

materialitet (visuell, 

medial, materiell) 

 

Bidrar till 2a) genom 

följande lärandemål: 

- identify a wide array of 

research methods 

Bidrar till 2b) genom 

följande lärandemål: 

- show methodological 

skills in a subset of 

methods that serve a 

critical perspective on 

child studies. 

- identify and discuss the 

common bases for the 

methodologies of a critical 

child studies, its 

preconditions, 

possibilities and 

limitations 

 

Bidrar till 2a) genom 

följande lärandemål: 

- formulera relevanta 

problemställningar för 

den typ av studie som 

valts 

- uppvisa förmåga att 

kritiskt värdera och 

problematisera 

centrala frågor i 

pilotstudien 

 

     

Färdighet och förmåga     

Examensmål 3 

visa 3a) förmåga till 

vetenskaplig analys och 

syntes samt 3b) till 

självständig kritisk 

granskning och 

bedömning av nya och 

komplexa företeelser, 

Bidrar till att 3a)  

- Kritiskt diskutera 

barndomsideal i 

barnkulturella 

sammanhang 3b) ge 

förmåga att självständigt 

analysera barnkulturella 

material via, workshops,  

 Bidrar till 3b) genom 

följande lärandemål: 
- Uppvisa förmåga att 

kritiskt värdera och 

problematisera centrala 

frågor i pilotstudien 
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frågeställningar och 

situationer 

seminarier, individuella 

uppgifter och 

examinationsuppgiften. 

 

Examensmål 4 

visa a) förmåga att 

kritiskt, självständigt, 

kreativt och med 

vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera 

frågeställningar samt att 

b) planera och med 

adekvata metoder bedriva 

forskning och andra 

kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar och 

c) att granska och värdera 

sådant arbete 

 

Bidrar till detta genom 

följande mål: 

-Formulera relevanta 

problemställningar kring 

barnkultur 

(examineras bla genom att 

göra en power point 

presentation och 

presentera den på 15min 

(likt en konferensen 

presentation)) 2) genom 

att granska 

medstudenternas 

presentationer. 

Bidrar till 4a) genom 

följande lärandemål: 

- apply relevant 

methodologies to unravel 

a child perspective and 

children’s perspective in 

different research arenas 

- choose appropriate 

research methodology 

depending the scholarly 

queries discussed 

- identify important 

sources and relevant 

methodologies   

 

Bidrar till 4a) genom 

följande mål: 

- Formulera relevanta 

problemställningar för 

den typ av studie som 

valts 

- Uppvisa förmåga att 

kritiskt värdera och 

problematisera 

centrala frågor i 

pilotstudien 

Bidrar till 4b) genom 

följande mål: 

- Uppvisa förmåga att 

planera och 

genomföra en mindre 

pilotstudie till 

avhandlingsarbetet 

 

Examensmål 5 

med en avhandling visa 

sin förmåga att genom 

egen forskning väsentligt 

bidra till 

kunskapsutvecklingen 

    

Examensmål 6 

visa förmåga att i såväl 

nationella som 

internationella 

Bidrar till 6) genom att på 

presentera teoretiska 

resonemang i dialog med 

 Bidrar till 6) när det gäller 

nationell, lokal nivå 
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sammanhang muntligt och 

skriftligt med auktoritet 

presentera och diskutera 

forskning och 

forskningsresultat i dialog 

med vetenskapssamhället 

och samhället i övrigt 

andra forskare och genom 

presentation (se ovan). 

Examensmål 7 

visa förmåga att 

identifiera behov av 

ytterligare kunskap 

Bidrar till 7) genom 

följande mål: 

- Redogöra för olika 

förhållningssätt till 

barnkultur i 

kulturpolitiska 

sammanhang 

- Problematisera 

barnkulturen ur ett 

samhällsvetenskapligt 

perspektiv med fokus på 

genus, etnicitet, sexualitet, 

barn och barndom 

 Bidrar till 7) genom 

följande mål: 

Formulera relevanta 

problemställningar för den 

typ av studie som valts 

 

Examensmål 8 

visa förutsättningar för att 

såväl inom forskning och 

utbildning som i andra 

kvalificerade 

professionella 

sammanhang bidra till 

samhällets utveckling och 

stödja andras lärande 

   Bidrar till 8) genom 

följande mål: 

- Beskriva, analysera, 

diskutera och värdera 

potentiella för- och 

nackdelar i olika slags 

lärandeaktiviteter i 

relation till lärandemål 

- Beskriva och diskutera 

innebörder av ett 

studentcentrerat 

lärande 
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Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 

    

Examensmål 9 

visa a) intellektuell 

självständighet och 

vetenskaplig redlighet 

samt b) förmåga att göra 

forskningsetiska 

bedömningar 

Bidrar till 9a) genom 

lärandemålet: 

- Formulera relevanta 

problemställningar kring 

barnkultur 

 

och genom ett 

självständigt arbete inför 

seminarier och med 

examinationsuppgiften 

• Bidrar till 9b) genom 

lärandemålet: 

- uppvisa förmågan att 

kritiskt värdera och 

problematisera 

konsekvenserna av olika 

metodiska ansatser 

 

 

Bidrar till 9a) genom 

följande lärandemål: 

- Uppvisa förmåga att 

planera och 

genomföra en mindre 

pilotstudie till 

avhandlingsarbetet 

- Uppvisa förmåga att 

presentera sin 

pilotstudie och 

resonera kring de 

utmaningar som den 

påvisar 

 

Examensmål 10 

visa fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter 

och begränsningar, dess 

roll i samhället och 

människors ansvar för hur 

den används 

Bidrar till 10) genom 

lärandemålet: 

- Redogöra för olika 

förhållningssätt till 

barnkultur i 

kulturpolitiska 

sammanhang 

- Problematisera 

barnkulturen ur ett 

samhällsvetenskapligt 

perspektiv med fokus på 

genus, etnicitet, sexualitet, 

barn och barndom 

 

   

 


