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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Handikappvetenskap 
Datum:  2020-06-03 
 
Närvarande vid dialogen:   Henrik Danielsson, biträdande professor; Gisela Eckert, prefekt; Daniel Schöld, doktorandrepresentant; Karin Axelsson, 
dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat.  

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

 X   Forskningsmiljön genomgår för närvarande en generationsväxling 
samt att ett par seniora forskare fått anställningar vid andra 
avdelningar eller andra lärosäten. I det korta perspektivet kommer 
forskningsmiljön endast ha två möjliga huvudhandledare anställda. 
Emellertid pågår rekrytering av professor samt att ett par 
medarbetare inom miljön inom snar framtid kommer att kunna 
ansöka om docentur. Miljön har också goda samarbetsrelationer 
med andra närliggande forskarutbildningsmiljöer inom IBL inom 
vilka några aktiva huvudhandledare är anställda.  
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
forskningsfält. Med hänsyn tagen till att ämnet är tvärvetenskapligt 
engageras bihandledare från andra avdelningar eller institutioner 
inom LiU men även från andra lärosäten såväl nationellt som 
internationellt. Huvudhandledare måste emellertid vara anställd 
vid IBL, dock inte nödvändigtvis inom avdelningen för 
handikappvetenskap.   
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Samtliga handledare har erforderlig pedagogisk kompetens för att 
handleda doktorander. Forskarutbildningsmiljön har väl 
fungerande former för kollegialt erfarenhetsutbyte.  
 
Med hänsyn till att forskarutbildningsmiljön idag har få anställda 
som kan åta sig uppdrag som huvudhandledare bör en plan 
utvecklas för att i så väl det korta som i det längre perspektivet 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till huvudhandledare 
inom miljön eller på annat sätt knyta huvudhandledare till miljön.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

 X   Forskarutbildningsmiljön bedöms vara av tillräcklig omfattning och 
upprätthålla en god vetenskaplig kvalitet vilket ger goda 
förutsättningar för att bedriva forskarutbildning. I 
forskarutbildningen handikappvetenskap vid LiU finns för 
närvarande nio aktiva forskarstuderande. Den totala 
forskarutbildningsmiljön är emellertid större. Vid IBL bedrivs totalt 
sju olika forskarutbildningar vilket gör att det finns goda 
möjligheter att erbjuda kurser till en större grupp av doktorander. 
Doktoranderna inom handikappvetenskap ingår även i den 
gemensamma forskarutbildningsmiljö som Institutet för 
handikappvetenskap (IHV) utgör. Inom IHV ges de ämnesspecifika 
forskarutbildningskurserna i handikappvetenskap och doktorander 
från samtliga tre lärosäten läser dess kurser gemensamt.  
 
Ett eventuellt fortsatt samarbete mellan de tre lärosätena (LiU, OrU 
och JU) som ingår i IHV är när kvalitetsdialogen genomförs under 
förhandling. Nuvarande avtal går ut per den 31 december 2020. 
Med hänsyn till att det råder osäkerhet kring om och i så fall hur 
kommande samarbetsavtal eventuellt kommer att vara formulerat 
behöver forskarutbildningsmiljön ha en beredskap för att hantera 
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de eventuella förändringar som krävs för att forskarutbildningen 
även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla god kvalitet.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

X    Forskarutbildningen är väl strukturerad och genomförs i enlighet 
med den allmänna studieplanen.  

Uppfyllelse av examensmål 
 

X    Det finns väl planerade aktiviteter i form av obligatoriska kurser, 
seminarieverksamhet, deltagande i konferenser etc, vilka ger 
doktoranderna förutsättningar för att uppnå examensmålen. Därtill 
finns utvecklade former och rutiner för att säkerställa att varje 
doktorand uppnår samtliga examensmål. Exempelvis fyller de 
gemensamma obligatoriska kurserna en viktig funktion för att 
stödja doktorandernas utveckling och uppnående av 
examensmålen. Därtill finns utarbetad praxis för 
avstämningspunkter avseende doktorandens progression i det 
självständiga forskningsarbetet. 
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

X     Forskarutbildningen försöker aktivt arbeta med att tillse att enskild 
doktorand har såväl manlig som kvinnlig handledare. Detta är 
emellertid inte fullt ut möjligt att tillgodose då det är fler män än 
kvinnor som har den formella kompetensen att vara 
huvudhandledare.  
 
I utbildningen aktualiseras ett jämställdhetsperspektiv i 
baskurserna som är gemensamma för alla doktorander.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

X    Forskarutbildningen följs löpande upp dels genom gemensamma 
rutiner för hela institutionen, dels genom mer avdelningsspecifika 
rutiner. 
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Genomförda forskarutbildningskurser utvärderas och följs upp av 
institutionens forskarutbildningsnämnd alternativt inom 
samarbetet IHV, beroende av vem som ger den aktuella kursen.  
 

Doktorandperspektiv X    Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Doktorandrepresentation finns i 
institutionsstyrelse samt i institutionens forskarutbildningsnämnd. 
Doktoranderna är även organiserade i ett doktorandråd där de 
tillsammans diskuterar frågor vilka sedan lyfts till bland annat 
forskarutbildningsnämnden för fortsatt diskussion. Vidare har FUS 
en viktig roll, FUS samlar doktoranderna vid ett årligt möte för att 
diskutera olika utbildningsrelaterade frågor. Doktoranderna ges 
även möjlighet att påverka vilka kurser som ska ingå i kursutbudet 
kommande år. 
 
Doktoranderna inkluderas även i avdelningens reguljära 
verksamhet och mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att 
påverka utbildningen och arbetsförhållandena. Avdelningschefen 
genomför medarbetarsamtal med doktoranderna. 
Forskningsledaren och avdelningschefen har ett nära samarbete 
och samverkar kring doktorandernas arbetssituation vad gäller 
forskarutbildning och doktorandernas medverkan i 
grundutbildning. 
Doktoranderna har även representation i IHV:s styrelse.  
 
I likhet med flera andra forskarutbildningar förekommer upplevelse 
av stress hos doktorander. Medvetenheten hos handledare och 
avdelningschef om stressrelaterade frågor är god och det finns 
rutiner för att i möjligaste mån fånga upp tidiga signaler på stress.  
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Den genomsnittliga tiden till examen bedöms vara normal.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen handikappvetenskap fungerar väl. I samband med detta 
kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden 
ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i handikappvetenskap. 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

X     Genom forskarutbildningsämnets tillämpning och förankring i 
samhällsrelevanta frågor så har doktoranderna under hela 
utbildningstiden kontakt och samverkan med det omgivande 
samhället. Genom doktorandens medverkan i forskningsprojekt och 
i samverkan med det omgivande samhället så ges doktoranden goda 
möjligheter att förbereda sig även inför en karriär utanför 
akademin. 
 
Merparten av doktoranderna stannar emellertid kvar inom 
akademin, antingen vid LiU eller vid annat lärosäte. Doktoranderna 
ges goda möjligheter att medverka i grundutbildningen vilket också 
stärker anställningsbarheten efter doktorsexamen. De genomgår 
även utbildning i högskolepedagogik. 
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

 X   Hållbar utveckling integreras framför allt i forskarutbildningen 
genom baskurserna i handikappvetenskap där hållbar utveckling 
vad avser sociala aspekter främst aktualiseras. 
Ett bredare perspektiv på hållbar utveckling bör integreras i 
forskarutbildningen. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   


