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Handlingsplan för forskarutbildningen Miljövetenskap   

Utifrån genomförd dialog och bedömning används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och 
när de ska genomföras samt vem (vilken funktion) som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vem ansvarar för….” anger flera 
ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att FUS har det övergripande ansvaret men att 
forskningsledaren (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 
 
Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Bedömningsområde  Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  
Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  
Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Forskarutbildningsmiljö 
 

Inom 
forskarutbildningsmiljön 
bedrivs flera olika 
seminarieserier som 
doktoranderna har 
möjlighet att samt 
förväntas delta i. Dock 
konstateras att det finns 
ett behov av att utveckla 
former för 
textseminarier där 
doktorandernas utkast 
till texter kan behandlas. 

Behovet av text-seminarier 
bland doktoranderna har 
inventerats genom dialog på 
doktorandmöte 30/10 2020 
och via mailkonversation 
(okt/nov 2020) med alla 
aktiva doktorander. Frågan 
diskuterades även på 
lärarmötet i november 2020. 
Det framkom då att alla som 
vill ha text-seminarier redan 
har det behovet tillgodosett i 
dagsläget genom de 
seminarier som nämns i 
kvalitetsrapporten och att 
text-seminarier inte är något 
doktoranderna med 
naturvetenskaplig inriktning 
efterfrågar (inte heller 
handledarna). Vi anser därför 
inte att vi ska starta en ny 
seminarieserie. Däremot är 
det viktigt att säkerställa att 
alla även fortsättningsvis har 
tillgång till miljöer där texter 
kan presenteras, samt att 

Klart 
(oktober/november 
2020) dock ska 
kontinuerliga 
uppföljningar göras 
för att säkerställa 
att behovet 
tillgodoses.  

FUÄ (övergripande ansvar och 
återkommande inventering av 
behov), handledare (dialog i 
samband med ISP), de 
ansvariga för 
seminariegrupperna på Tema 
M (öppna upp för text-
seminarier vid behov och 
uppmana till textseminarier). 
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doktorander aktivt 
uppmuntras att lägga fram 
pågående arbeten. 
Vi kommer därför 
regelbundet att se över och 
inventera att behovet av text-
seminarier är tillgodosett 
genom dialogerna på ISP och 
dialoger på doktorandmöten.  
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Jämställdhetsperspektiv 
 

Integrera 
jämställdhetsperspektiv i 
utbildningens innehåll. 

Som ett led i att göra 
kursvärderingarna mer 
systematiska kommer vi även 
att granska alla kursmoment 
med avseende på hur 
jämställdhetsperspektiv 
integreras. En åtgärd är att 
samla till ett årligt möte där 
kursansvariga, FUÄ och en 
doktorandrepresentant samt 
genus-lektor granskar alla 
kursvärderingar. I samband 
med detta diskuteras även 
hur jämställdhetsperspektiv 
kan integreras (tex genom 
revidering av kursplaner, 
kurslitteraturlistor eller 
riktade diskussionsfrågor på 
seminarier). 

Juni 2021 FUÄ sammankallar till mötet, 
kursansvariga (ansvarar för 
respektive kurs), en 
doktorandrepresentant. 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 
 

Mer systematik kring 
hur kursvärderingar följs 
upp och hur de bidrar till 
fortsatt utveckling. 
Vidare bör 
mötesstruktur utvecklas 
så att utvecklingsfrågor 
relaterade till 
forskarutbildningen 
regelbundet diskuteras. 

 
Vad gäller sistnämnda 
hålls redan månatliga 
lärarmöten där en 
stående punkt är 
forskarutbildningsfrågor.   

 
Utvecklingsfrågor kan 
diskuteras på det årliga mötet 
för kursvärderingar och 
integrering av 
jämställdhetsperspektiv som 
presenterades som en ny 
mötesform ovan.  

Juni 2021 FUÄ sammankallar till mötet, 
kursansvariga (ansvar för 
respektive kurs), en 
doktorandrepresentant 
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Doktorandperspektiv 
 

Processerna kring hur 
doktoranderna tilldelas 
institutionstjänstgöring 
uppfattas av 
doktoranderna som 
otydlig. Ett 
utvecklingsarbete bör 
således genomföras i 
syfte att tydliggöra hur 
och efter vilka principer 
som doktoranderna 
tilldelas 
institutionstjänstgöring. 
 
 I detta arbete bör även 
fördelningen av övriga 
uppdrag (exempelvis 
delta i nämnder, 
beredningsgrupper, 
möten etc.) mellan 
doktorander inkluderas. 

Tydligt kommunicera 
principerna för alla 
doktorander, och även ha det 
som en stående 
informationspunkt vid det 
enskilda samtalet mellan 
FUÄ och de nyrekryterade. 

 
Nytt för 2020 (och som inte 
nämndes i 
kvalitetsrapporten) är att 
doktorandernas undervisning 
numera är synliggjord i 
årsplaneringen, vilket ger ett 
bra underlag för planering 
och fördelning. 
 
Mer jämn fördelning av 
övriga uppdrag görs i 
dagsläget inte efter några 
explicita principer. En åtgärd 
är att frågan diskuteras på 
doktorandmöten och 
lärarmöten samt APT för att 
medvetandegöra alla. (inga 
mer konkreta åtgärder har 

November 2020 FUÄ (vid nyrekrytering). 
Studierektorer, handledare 
och enhetschefer (fördelning 
och förfrågningar om 
undervisning). Studierektorer 
skickar ut information om 
principerna och avdelningens 
undervisningsuppdrag med 
jämna mellanrum samt 
information om de uppdrag 
som finns. 
 
Övriga uppdrag:  
FUÄ, AC, EC, handledare, alla 
doktorander: återkommande 
medvetandegöra frågan om 
principer för fördelning av 
övriga uppdrag. 
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framkommit i de interna 
dialogerna) 
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Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

Det noteras att 
doktorander som inte 
utvecklat tillräckliga 
kunskaper i svenska 
under utbildningstiden 
har svårare att etablera 
sig på den svenska 
arbetsmarknaden efter 
disputationen. 
Forskarutbildningen bör 
se över vilket arbete som 
inom utbildningens och 
doktorandanställningens 
ram kan bedrivas för att 
bättre förbereda för 
doktorander för den 
svenska 
arbetsmarknaden. 

Vi ska i större detalj 
undersöka hur de alumner 
och de doktorander som 
befinner sig i slutskedet av 
utbildningen, och som inte 
utvecklat tillräckliga 
kunskaper i svenska, 
upplever möjligheterna att 
etablera sig på svensk 
arbetsmarknad. Utifrån 
denna undersökning kan vi få 
ett underlag för att eventuellt 
utveckla åtgärder för att 
underlätta en etablering på 
svensk arbetsmarknad. 
Alla alumner kommer 
kontaktas via e-mail och 
doktorander i slutskedet 
kommer att ha dialog med 
sina handledare. 
 
Några doktorander upplevde 
att de hade svårt att förhålla 
sig till 
kvalitetsrapportprocessen 
pga språkbarriären.  

Våren 2021 FUÄ (kontakt med alumner), 
handledare (kontakt med 
doktorander i slutskedet). 
 
FUÄ ansvarar för nya rutiner 
vid nästa utvärdering. 
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Åtgärd: Fler dialogmöten på 
engelska vid nästa 
utvärdering. 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  
 

 
 
 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamsson, Mattias Arvola, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias Broth 
(föredragande), Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, August Goldhahn, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén och Carl 
Schlyter. Därutöver har närvarit utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, 
koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan          Mathias Broth 
           Prodekan 
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