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1. Forskarutbildningsämne 

1.1 Basdata 

Forskarutbildningsämne: pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv 
(Education oriented towards work and working life) 
SCB-kod: 50301 
Examensbenämning: filosofie doktor/licentiat i pedagogik med inriktning mot arbete 
och arbetsliv 

1.2 Nyckeltal 

- Genomsnittlig forskarutbildningstid till examen (1 år = 100%), examen inom 8 
år (kalendertid), uppdelat på män och kvinnor. Redovisa nyckeltal från den 
senaste femårsperioden. Relatera dessa siffror till antal doktorander som tagit 
uppehåll i sina studier.  

I bilaga 1 redovisas nyckeltal avseende genomströmning av doktorander som 
disputerat i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv (eller tidigare 
pedagogik) från den senaste 10-årsperioden (2010–2019). Som framgår av bilaga 1 
har 7 doktorander (6 kvinnor och 1 man) klarat av sin forskarutbildning inom rimlig 
tid i förhållande till den planerade studietakten (50–80%). För några doktorander 
har det tagit längre tid på grund av föräldraledighet. I tabell 1 nedan redovisas 
nyckeltal beslutade av fakulteten från den senaste femårsperioden (2015–2019).  
 
Tabell 1. Nyckeltal beslutade av fakulteten.  

Nyckeltal beslutade av fakulteten  
Antal aktiva doktorander våren 2020 3 
Antal inaktiva doktorander våren 2020 (dvs 
ingen aktivitet registrerad/planerad) 

0 

Sökande per utlyst doktorandanställning 
under de senaste fem åren (ni kan gå tillbaka 
längre i tiden om ni tycker det behövs för att 
ge en god bild över de sökande). 

Under den senaste femårsperioden har vi haft tre 
utlysningar:  

- 1 utlysning 2015 anställning av minst en 
doktorand, 12 sökanden 

- 2 utlysningar 2018 två anställningar med olika 
inriktningar, 4 sökande till respektive anställning  

De doktorander som har antagits de senaste 
fem åren, vilka utbildningar hade de innan 
de antogs till forskarutbildningen? Examen 
från vilket lärosäte? 

 Masterexamen i HRM/D, LiU 
 Magisterexamen i kognitions-vetenskap, LiU 

Magisterexamen i pedagogik/gymnasielärarexamen, 
LiU 

Hur många möjliga huvudhandledare 
(docenter och professorer) finns i miljön 
idag? (Inkludera även de som inte idag är 
handledare men som skulle kunna vara det) 

 3 aktiva huvudhandledare 
 5 potentiella huvudhandledare 
 (se även bilaga x) 

Hur finansieras doktoranderna? 
(fakultetsanslag, externa medel, genom avtal 
med arbetsgivare) 

Fakultetsanslag 
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1.3 Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet 

Länk till allmän studieplan: https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-pedagogik-
med-inriktning-mot-arbete-och-arbetsliv 
 

1.4 Forskarutbildningsämnet pedagogik med inriktning mot arbete 
och arbetsliv 

Bedömningsgrund: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess 
koppling till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad 
och adekvat.  
 
Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne. Pedagogisk forskning griper över ett 
brett fält med fokus på studier av olika aspekter av formell och informell påverkan 
(fostran, lärande, undervisning, utbildning eller andra påverkansprocesser) av 
individer och grupper i olika åldrar, under olika tider och under olika arbets-(livs-) 
och samhällsförhållanden. Arbete och arbetsliv är en sådan aspekt, som är central i 
många människors liv, och utgör därför ett viktigt pedagogiskt forskningsområde. 
Den forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS) och 
forskningsmiljön Arbete och arbetsliv som avdelningen utgör1 lägger fokus på många 
olika faktorer som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. Forskningen är 
koncentrerad kring frågor om arbetsförhållanden, lärande, kompetensutveckling, 
innovationsförmåga, ledarskap och hälsa. Men även betydelsen av genus och 
jämställdhet för att kunna skapa goda villkor för alla i arbetslivet. En ökad grad av 
digitalisering i arbetslivet aktualiserar också frågor som vilka (nya) kompetenser 
behövs? Hur hanterar individer och organisationer utmaningar som uppstår i och 
genom ett digitaliserat arbetsliv. Förändrings- och utvecklingsprocesser behandlas 
också med fokus på utvecklingsstrategier, organisations- och arbetsformer som 
nätverk och partnerskap för organisering av innovationer och systempåverkan samt 
hur hållbarhet skapas i förändrings- och utvecklingsarbeten. Fokus ligger även på 
övergången mellan utbildning och arbetsliv samt yrkesutbildning.  
 
Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är ämnesöverskridande och har 
en mångvetenskaplig karaktär, vilket innebär att forskningen griper över och 
sammanfogar olika vetenskapliga fält och discipliner, exempelvis utbildnings-
sociologi, socialpsykologi, pedagogisk psykologi, arbetspsykologi, organisationsteori, 
vuxenpedagogik och genusvetenskap. Avdelningens forskning är i huvudsakligen 

 
 
 
1 Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) 
utgör också forskningsmiljön Arbete och arbetsliv som ligger under den filosofiska fakulteten. När vi hädanefter 
skriver forskningsmiljön syftar vi på forskningsmiljön Arbete och arbetsliv. 

https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-pedagogik-med-inriktning-mot-arbete-och-arbetsliv
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-pedagogik-med-inriktning-mot-arbete-och-arbetsliv
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empirisk och i hög grad praktiknära, vilket återspeglas i forskningsprojekten som ofta 
använder en så kallad interaktiv forskningsansats som baseras på gemensamt 
kunskapande tillsammans med de praktiker, arbetsplatser och organisationer som 
studeras. 

 
Sammantaget har avdelningens pedagogiska forskning en teoretisk och metodologisk 
bredd där både kvantitativa (till exempel longitudinella och tvärsnittsstudier med 
olika statistiska analysmetoder) och kvalitativa metoder (till exempel fallstudier, 
etnografiska studier och tidsgeografiska studier) för datainsamling och analys 
används. Forskningens omfattning på avdelningen återspeglar den bredd som 
föreligger beträffande forskningsområden pedagogik i arbete och arbetsliv och de 
forskarkompetenser som finns inom avdelningen.  

 
Ett nära samarbete sker med avdelningens forskarutbildning i sociologi med 
inriktning mot arbete och arbetsliv. Mellan avdelningens båda forskarutbildningar 
finns organisatoriska och praktiska överlapp och samordningsvinster vad gäller 
doktorandkurser och andra handledar- och doktorandaktiviteter. Utöver den 
pedagogiska forskningen som bedrivs på avdelningen finns pedagogikämnet inom 
två andra avdelningar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), 
vilka bedriver forskning om dels vuxnas lärande, yrkesutbildning och folkbildning, 
dels forskning med inriktning mot pedagogik och didaktik (vilket inkluderar 
lärarutbildning). Därtill bedrivs på Avdelningen för psykologi vid IBL viss 
psykologisk forskning (inom utvecklingspsykologi, kognitiv pedagogisk psykologi 
och socialpsykologi) som antingen överlappar med eller angränsar till pedagogik.  
 
IBL ansvarar för sju forskarutbildningar varav pedagogik med inriktning mot arbete 
och arbetsliv är en. Samtliga IBL:s doktorander genomgår obligatoriska kurser i 
vetenskaplig metod innehållande vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och 
kvalitativ metod (22,5hp). I samråd med handledare väljer doktoranderna att studera 
tre av fyra obligatoriska breddkurser i pedagogik (22,5hp) vilka är gemensamma för 
IBL:s fyra forskarutbildningar i pedagogik. Därtill läser doktoranderna valbara 
kurser (inom eller utanför IBL) som tillsammans utgör 45hp. Det betyder att 
doktorander som genomgår forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbete 
och arbetsliv ingår i en större gemensam forskarutbildningsmiljö på institutionen 
(IBL). IBL:s samtliga forskarutbildningar samordnas av en forskarutbildnings-
studierektor och två forskarutbildningsadministratörer. Doktoranderna har därför 
tillgång till gemensamma resurser som exempelvis kurser och andra aktiviteter som 
arrangeras för doktorander oavsett vilken forskarutbildningsplan de är antagna till. 
Det betyder också att doktoranderna inom avdelningen har tillgång till 
doktorandkollegor antagna till de andra forskarutbildningarna och knyts tät ihop 
med doktorandgruppen inom den övergripande forskarutbildningsmiljö inom IBL. 
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Förutom att doktoranderna ingår i IBL:s forskarutbildningsmiljö deltar de i 
avdelningens dagliga forskningsaktiviteter som har en tydlig koppling till doktorand-
ernas forskarutbildning och avhandlingsprojekt, till exempel deltar de i forsknings-
miljöns forskningsseminarier. Doktoranderna deltar även i grundutbildnings-
aktiviteter det vill säga kurser och program som avdelningen ansvarar för.  

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
Forskarutbildningsämnets (pedagogik) profilering mot arbete och arbetsliv är viktig 
då den ger forskarutbildningen en innehållslig profil, ett djup och en synlighet. 
Forskarutbildningens breddkurser i pedagogik säkerställer bredd inom ämnes-
disciplinen (se nedan avsnitt 3.1 och 3.2.1). Ett utvecklingsområde relaterat till 
ovanstående är att kontinuerligt säkerställa bredd och aktualitet i forskarutbildnings-
ämnets inriktning mot arbete och arbetsliv. Inom avdelningen arbetas därför aktivt 
med detta på flera olika sätt. Under de senaste åren har satsningar på extern 
rekrytering av forskande lektorer gjorts delvis som en naturlig följd av generations-
växling och pensionsavgångar. Det har också bidragit till nya kompetenser och 
forskningsprojekt om exempelvis digitalisering i olika delar av arbetslivet. 
Överflyttning av en biträdande professor (hösten 2019) från annan institution till 
avdelningen är en viktig strategisk satsning och förstärkning av forskningsmiljön och 
forskarutbildningen. Denna biträdande professor har en omfattande internationell 
forskning om hälsa/ohälsa kopplat till arbetslivet och välfärdsorganisationer.  
 

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.  
 
Till forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är flera 
handledare och lärare knutna (se bilaga 2: handledare och bifogad lärartabell) 

 
De senaste fem åren (2015–2019) har sex personer varit aktiva som huvud- och 
bihandledare för doktorander i ämnet pedagogik med inriktning mot arbete och 
arbetsliv inom avdelningen (se bilaga 2). De tre huvudhandledarna har även rollen 
som bihandledare, och förutom dessa har tre personer varit aktiva bihandledare. Vi 
har ytterligare fem personer som kan vara huvudhandledare på avdelningen. Två av 
de potentiella huvudhandledarna handleder doktorander vid andra institutioner 
inom LiU. Vi har även flera potentiella bihandledare på avdelningen, exempelvis två 
av våra universitetslektorer är aktiva bihandledare, en inom LiU och den andra vid 
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annat lärosäte. Handledarresursen överstiger således antalet doktorander på 
avdelningen. 

 

- Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna veten-
skapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till utbildningens behov. 
Med pedagogisk kompetens avses framförallt genomgången forskarhand-
ledningsutbildning samt erfarenheter av handledning och undervisning.  

Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens 
i relation till forskarutbildningen är hög (se nedan en utförligare beskrivning). 

 

- Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella 
forskarutbildningen? 

Handledarnas och lärarnas sammantagna pedagogiska kompetens i relation till 
forskarutbildningen är hög. Alla handledare, såväl huvud- som bihandledare har 
genomgått en universitetspedagogisk kurs i forskarutbildningshandledning. 
Kontinuerlig kompetensutveckling sker därutöver främst via kollegialt erfarenhets-
utbyte. Handledarkollegiet på avdelningen utgör en lokal arena för erfarenhetsutbyte 
kring doktorandhandledning och där kan bihandledare skolas in (förberedas och 
stödjas) i uppdrag som huvudhandledare. Vi har exempelvis bytt erfarenheter kring 
doktoranders progressionsseminarier, individuella studieplaner (IPS) samt innehåll 
och form i handledning av doktorander.  

 

- Beskriv handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, 
följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna 
ämnesområdet.  

Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga kompetens inom pedagogik-
ämnet med inriktning mot arbete och arbetsliv bedöms god och adekvat för att 
genomföra forskarutbildning med hög kvalité. När det gäller den vetenskapliga 
kompetensutvecklingen säkerställs den genom att alla nuvarande huvudhandledare 
är aktiva forskare och genom egen forskning och via samverkan med andra forskare 
håller sig ämnes-, teoretiskt- och metodmässigt uppdaterad kring de senaste rönen 
inom området. Däremot kan bihandledarnas forskningsaktiviteter variera eftersom 
vi i hög grad måste förlita oss på externt finansierade forskningsanslag. Sett till de 
idag verksamma bihandledarna har samtliga under tidsperioden (2014–2019) haft 
extern forskningsfinansiering och bedrivit forskning inom sina anställningar. 
Handledarnas och lärarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling är 
central och följs upp av avdelningschefen via årliga medarbetarsamtal.  

 
Doktoranderna ingår i avdelningens forskningsmiljö, och de ses som framtida med-
arbetare då de utgör en viktig bas för avdelningens kompetensförsörjning. Därför 
finns inom lärarkollegiet på avdelningen ett stort engagemang i doktorandernas 
avhandlingsarbeten. Det betyder att doktoranderna möter utöver handledarna även 
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andra seniora forskare och lärare i sitt dagliga arbete som kan utgöra förebilder och 
stöd under deras forskarutbildning. Forskningsmiljöns interna forsknings-
seminarium där artikelmanus, bokkapitel, avhandlingskappor och andra texter 
granskas utgör en arena som regelbundet samlar såväl doktoranderna som seniora 
forskare och lärare kring vetenskapliga spörsmål. Handledarnas och lärarnas 
möjligheter att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för deras 
handledning och undervisning faller inom ramen för den kompetensutveckling som 
diskuterats ovan men även inom ramen för deras hela tjänstgöring. Vi anser att det 
ligger i universitetslärar- och forskarrollen att kontinuerligt följa samhälls-
utvecklingen. Det finns kanaler för att göra detta som konferenser, seminarier och 
externa kontakter.  

 
Doktoranderna möter också forskare och lärare från andra avdelningar inom IBL i 
samband med olika forskarutbildningskurser (se bifogad lärartabell). Handledare 
och övriga forskare och lärare representerar sammantaget de kompetenser som är 
adekvata och står i proportion till forskarutbildningens innehåll och genomförande. 

 

- Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges 
tillräckliga lärar- och handledarresurser?  

Till varje doktorand utses minst två handledare om möjligt en kvinna och en man. I 
flera fall utses tre handledare, för att säkerställa kontinuiteten i handledningen och 
för doktoranderna tillgängliga handledare. En av handledarna innehar uppdraget 
som huvudhandledare. För att säkerställa att kvaliteten på handledningen som 
doktoranden ges är hög ställs krav på att huvudhandledaren ska vara docent-, 
biträdande professors- eller professorskompetent. Till huvudhandledare vid 
avdelningen utses endast den som innehar eller uppehåller en anställning vid LiU. 
Biträdande handledare ska ha avlagt minst doktorsexamen och väljs utifrån behovet 
att komplettera huvudhandledarens kompetens.  Avdelningens handledarkollegium 
utgör en arena för att säkerställa handledarresurser, diskutera doktorandernas 
progression och annat som berör doktoranderna. Som nämndes ovan har vi 
exempelvis bytt erfarenheter kring doktoranders progressionsseminarier, 
individuella studieplaner (IPS) samt innehåll och form i handledning av doktorander. 
Handledarkollegiet utgör också en arena där bihandledare kan skolas in i och 
förberedas för att ta uppdrag som huvudhandledare.  

 

- Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten se ut under de närmast kommande åren? 

 
För drygt fem år sedan genomgick avdelningen en generationsväxling, då flera av 
professorerna gick i pension. Under den senaste femårsperioden har flera anställda 
inom avdelningen meriterat sig och är nu docenter och biträdande professorer. Sett 
ur det perspektivet, bedöms tillgången på handledare vara stabil åren framåt. 
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Personer som ännu inte är docentkompetenta uppmuntras att vara handledare (i 
mån det finns doktorander att handleda) som en del i deras inskolning till handledare 
och karriärutveckling inom akademin. 

 
IBL arbetar löpande med att långsiktigt säkra att det finns tillräckliga handledar-
resurser. Alla avdelningschefer gör löpande verksamhets- och kompetensanalyser för 
att säkerställa att det finns personal med kompetens att utföra de uppdrag 
avdelningen ska utföra. Avdelningscheferna återkopplar dessa analyser både internt 
på avdelningen och då framförallt till forskningsledaren men också till institutionens 
prefekt och institutionsstyrelsen. IBL lyser ut lärartjänster för att tillgodose 
kompetensbehov men uppmuntrar också avdelningens disputerade lärare att 
fortsätta meritera sig till docent för att vara behöriga att handleda doktorander. 
Institutionsstyrelsen har de tre senaste mandatperioderna genomfört ett antal olika 
åtgärder som en del i en strategisk satsning att öka volymen externfinansiering på 
IBL vilket i sin tur kan öka lärares möjligheter att frigöra tid för att kompetens-
utveckla sig vetenskapligt för att bli behörig som huvudhandledare.  

 

- En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser 
principerna ut för att möjliggöra handledarbyten? 

IBL arbetar systematiskt med att vid behov möjliggöra handledarbyten. Det finns 
tillfällen då ett byte av handledare föreslås av doktoranden och/eller handledare. 
Exempelvis kan en doktorand haft en bihandledare som bidragit med en specifik 
kompetens under en period men att avhandlingsprojektet gått in i en ny fas där annan 
specialkompetens behövs. De ärendena är i de flesta fall okomplicerade och huvud-
handledaren begär ett byte och föreslår ny bihandledare hos forskarutbildnings-
nämnden vid IBL (FUN/IBL). I andra fall avslutar huvudhandledaren sin anställning 
vid IBL på grund av nytt arbete eller pensionsavgång. Även då kan en önskan om byte 
av huvudhandledare lämnas in till FUN/IBL med förslag om ny huvudhandledare, 
ofta föreslås någon av bihandledarna som ny huvudhandledare. Det finns också 
enstaka fall där doktoranden av personliga skäl önskar byta handledare. De fallen har 
potentiellt en högre risk att bli mer känsliga, speciellt om det är en huvudhandledare 
som ska bytas som samtidigt finansierar doktorandens lön via ett externfinansierat 
projekt. Här har IBL försökt vara tydlig med information till doktoranderna att om 
frågor uppstår under forskarutbildningstiden så är de inte enbart hänvisade till sina 
handledare utan kan även rådgöra med avdelningschef, forskarutbildningsstudie-
rektor, forskarutbildningsadministratörerna, prefekt, HR-partner, facklig före-
trädare och företagshälsovård. 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
En styrka är att avdelningens handledarkapacitet överstiger antalet doktorander. Det 
ger en god försörjning av handledare med kompetens och erfarenheter av att 
handleda doktorander. Huvud- och bihandledare återfinns inom avdelningen, vilket 
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kan ses som en styrka då handledarna är tillgängliga och närvarande i doktorand-
ernas dagliga arbete där de har möjlighet att föra informella samtal kring sina 
avhandlingsarbeten. Denna styrka att handledarna återfinns inom avdelningen 
skulle också kunna ses som en svaghet. Exempelvis kan det begränsa influenser från 
andra forskare och forskningsmiljöer. Men handledarna (främst huvudhandledarna) 
har ofta uppdrag som fakultetsopponent, betygsnämndsledamot vid andra lärosäten 
och ledamot i forskningsråd och får då en insyn i andra miljöers kvalitetsnivå vilket 
blir ett sätt att kalibrera och kvalitetsutveckla den egna kompetensen och forsknings-
verksamheten. Doktoranderna uppmuntras också att delta i kurser vid andra läro-
säten och vetenskapliga konferens, både nationella och internationella. Som exempel 
kan nämnas nationella kurser som ges i Forum för Arbetslivsforsknings (FALF) regi 
som ambulerar mellan olika lärosäten, senast vid Malmö Universitet Arbetsvillkor, 
ledning, organisering och styrning inom Human service-organisationer (7,5 hp). 
Andra exempel på kurser som doktorander deltagit i är Critical management studies 
(7,5 hp), Lunds universitet. 
 
En utmaning, som vi också ser som ett utvecklingsområde, är att skola in (nyblivna) 
docenter och biträdande professorer i att ta ett huvudhandledarskap som en del i 
deras akademiska meritering, då antalet doktorander i dagsläget är mindre än den 
handledarkapacitet vi har på avdelningen. För oss är inte handledarkapaciteten ett 
problem utan i dagsläget har vi inte nödvändiga ekonomiska resurser för att anställa 
fler doktorander. En utökad fakultetsfinansiering skulle möjliggöra anställning av 
fler doktorander. 

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 språk-
kunskaper). Sammanställ gärna i tabellform. 

Doktorandgruppens sammansättning 2015–2019 redovisas i bilaga 3. Doktorand-
gruppen består i dagsläget av tre aktiva doktorander samtliga kvinnor, födda mellan 
1978–1986 (genomsnittlig ålder 37 år). Doktorandernas grundexamen varierar: 
masterexamen i HRM/D, magisterexamen i kognitionsvetenskap och magister-
examen i pedagogik/gymnasielärarexamen. Alla tre doktoranderna har genomfört 
sin grundutbildning vid Linköpings universitet. Doktoranderna har alla en tidigare 
arbetslivserfarenhet som utgör värdefull (praktisk)kunskap för avhandlingsarbetet i 
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stort och i mötet med avnämare i organisationer inom vilka de samlar in och 
återkopplar empiriska data. Samtliga är fakultetsfinansierade.  

 
Under tidperioden 2015–2019 har tre doktorander tagit ut en examen, varav två 
doktorsexamina och en licentiatexamen (avtalsdoktorand). Genom åren har vi haft 
få doktorander som antagits till licentiatexamen, men ofta är det avtalsdoktorander 
som i första hand antas till licentiatexamen och om det finns ekonomiska förut-
sättningar (fortsatt extern finansiering eller fakultetsmedel) i ett andra steg antas till 
fortsatta forskarutbildningsstudier mot en doktorsexamen. 
 
När det gäller språkkunskaper så talar och skriver doktoranderna både svenska och 
engelska. Språkkunskaper i svenska är en förutsättning sett till det utbildnings-
uppdrag vi har på avdelningen. 20 procent av doktorandernas institutions-
tjänstgöring utgörs av undervisning på kurser och program på grundläggande- och 
avancerad nivå där svenska dominerar. Vi ger dock några få programkurser på 
engelska. Språkkunskaper i engelska är också en förutsättning för doktorandernas 
arbete eftersom engelska är det dominerande språket i de vetenskapliga avhandlings-
texterna (artiklar och kappa) och vid internationella konferenser.  

 

- Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt om-
fattande? 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.  

- På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk forskar-
utbildningen?  

 
Som vi nämnde inledningsvis, ingår doktorander som genomgår en forskarutbildning 
i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv i en övergripande forskar-
utbildningsmiljö som är gemensam för IBL:s samtliga forskarutbildningar vilket 
säkerställer att miljön är tillräckligt omfattande. IBL:s forskarutbildningar sam-
ordnas av en forskarutbildningsstudierektorn och administreras av två forskar-
utbildningsadministratörer vilket säkerställer att gemensamma resurser, exempelvis 
kursutbud och andra doktorandaktiviteter kommer samtliga doktorander till godo 
och inte minst skapas inom IBL en god studiesocial miljö för doktorandgruppen som 
helhet. 

 
Vid avdelningen bedrivs omfattande forskningsaktiviteter och doktorandernas 
avhandlingsprojekt kan utgöra hela eller delar av större forskningsprojekt som löper 
över flera år inom avdelningens forskningsmiljö. Som nämnts (2.1) deltar 
doktoranderna aktivt i avdelningens interna forskningsseminarier som regelbundet 
återkommer varannan vecka. I dessa seminarier lägger doktorander såväl som 
seniora forskare fram och granskar andras texter. Doktoranderna ingår på samma 
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sätt som handledarna och andra seniora forskare på avdelningen i andra forskar-
grupper och framför allt i grupper inom det flervetenskapliga forskningscentret 
HELIX Competence Centre vid LiU.  

 
Doktoranderna ingår i nationella och nordiska nätverk inom för sina avhandlingar 
passande specialområden. Exempelvis kan det nationella nätverket PiA (Pedagogik i 
Arbetslivet) med årliga träffar mellan Linköpings universitet, Umeå universitet och 
Stockholms universitet nämnas. För ämnet pedagogik med inriktning mot arbete och 
arbetsliv är PiA nätverket ett viktigt strategiskt nätverk för forskning om pedagogik i 
arbete och arbetsliv som samlar både seniora forskare och doktorander kring frågor 
som exempelvis organisering av en gemensam forskarutbildning och pedagogik-
ämnets plats i forskning med inriktning mot arbete och arbetsliv. Ytterligare ett 
exempel är ett betydande nordiskt forskningssamarbete och nätverk om yrkes-
utbildning som utvecklades i samband med forskningsprojektet The future of 
vocational education – learning from the Nordic countries (finansierat av 
NordForsk). Ytterligare ett är ett nordiskt forskningssamarbete (under utveckling) 
med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Köpenhamn 
där fokus ligger på offentliga innovationer. Internationella forskarkontakter utanför 
norden är mer knutna till enskilda handledare och forskare och doktoranderna får 
via dessa handledare kontakter till dessa forskare. 
 

- I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra 
lärosäten? I Sverige och/eller utomlands? 

Doktorandernas gemensamma obligatoriska kurser (metod och bredd) läses inom 
IBL. De kurser som är valbara kan läsas inom IBL och LiU, men när så är lämpligt 
uppmuntras doktoranderna att läsa valbara kurser vid andra lärosäten framför allt 
inom Sverige. Som vi nämnt ovan (avsnitt 2.1) har vi haft doktorander som läst kurser 
inriktade mot deras avhandlingsämne och empirikontext vid andra lärosäten som till 
exempel Malmö Universitet och Lunds universitet. 

 

- Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till 
disputation?  

Se även examensmål 3, 4 och 5 (avsnitt 3.2) 
En central del av att säkerställa kvaliteten på avhandlingarna är de granskningssteg 
som doktoranden förväntas genomgå i enlighet med den praxis som finns på 
institutions- och avdelningsnivå. För att tydliggöra institutionens såväl som 
avdelningens praxis beträffande när och hur granskningstegen förväntas äga rum och 
i vilken form har en vägledning tagits fram som ett komplement till formella 
regleringar för forskarutbildningen. Denna vägledning utgör både ett stöd för såväl 
doktorander som handledare och bidrar till att göra granskningsstegen transparenta 
gällande de avhandlingar som går till disputation. Doktoranden förväntas genomföra 
följande granskningsaktiviteter för att säkerställa avhandlingens kvalitet: 1) muntlig 
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och skriftlig framläggning av forskningsplan (PM) vid handledningssamtal och 
forskningsmiljöns forskningsseminarier; 2) 60%-seminarium med extern avhand-
lingsgranskare från LiU eller annat lärosäte; 3) 90%-seminarium/slutseminarium 
med extern avhandlingsgranskare från annat lärosäte; och 4) efter slutseminariet, 
läsgrupp där doktorand, handledare samt en intern granskare från avdelningen eller 
IBL genomför en sista granskning av avhandlingen innan den går till tryck. Förutom 
dessa steg förväntas doktoranden återkommande presentera och få avhandlingens 
delarbete (artikelmanus) granskade av seniora forskare vid avdelningens forsknings-
seminarier. Kvalitetsgranskningen av avhandlingen säkerställs också genom 
uppföljning av ovanstående aktiviteter i doktorandens individuella studieplan (ISP) 
se vidare ISP avsnitt 3.2.3.  

 

- 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?  

Vi har under åren haft några få avtalsdoktorander med extern finansiering. De avtals-
doktoranderna har varit personer med omfattande arbetslivserfarenhet och praktisk 
erfarenhet av avhandlingarnas studieobjekt. De har under forskarutbildningstiden 
haft kvar sin anställning hos sin externa arbetsgivare. Dessa doktorander har enligt 
forskarutbildningsplanen följt doktorandkurserna, och haft regelbunden hand-
ledning. De har även bjudits in till att delta i olika aktiviteter till exempel seminarier 
och andra sociala aktiviteter (avdelningsinternat) för att inkluderas i avdelningens 
och forskningsmiljöns sociala arbetsgemenskap. 

 

- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner sig 
i annan miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  

Alla huvud- och bihandledare har sin anställning placerad på avdelningen, så frågan 
är inte aktuell. 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
Vi bedömer att forskningsutbildningsmiljön som helhet, sett till institutions- och 
avdelningsnivå, är tillräcklig för att doktoranderna ska kunna tillgodogöra sig den 
aktuella forskarutbildningen. Styrkan är att doktoranderna finns i en större forskar-
utbildningsmiljö som är gemensam för samtliga IBL:s forskarutbildningar och 
doktorander. Inte minst viktigt i detta sammanhang är att forskarutbildningsmiljön 
studiesocialt erbjuder möjligheter att träffa doktorandkollegor som kan stötta i stort 
och smått. Sett till antalet doktorander på avdelningen kan det tyckas vara få och det 
kan uppfattas som en svaghet, men som nämndes inledningsvis finns ett nära 
samarbete med avdelningens forskarutbildning i sociologi med inriktning mot arbete 
och arbetsliv. Det faktum att forskarutbildningsmiljön inte är frikopplad utan är 
integrerad med avdelningens övriga aktiviteter såsom forskningsprojekt, forsknings-
seminarier och grundutbildningsaktiviteter bidrar till en inkluderande arbetsmiljö 
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där doktorander ses och bemöts som framtida kollegor inom avdelningen (se även 
avsnitt 4). 

 
Doktoranderna förväntas skriva avhandlingstexter på engelska. Akademiskt 
skrivande på engelska är något som doktoranderna måste skolas in i och är en 
färdighet som successivt utvecklas under forskarutbildningstiden. En utmaning är att 
finna mer handfasta former för att stödja doktorander i akademiskt skrivande på 
engelska. För att stödja skrivprocessen erbjuder IBL en valbar kurs i Academic 
Writing and the Publication Process (7,5 hp). Men vi har här på avdelningen en 
utmaning att utveckla stödstrukturer som kan hjälpa doktoranderna i deras 
skrivande på engelska. Ett potentiellt utvecklingsområde skulle kunna vara att 
undersöka möjligheterna hur vi kan stödja doktoranders språkkunskaper i engelska. 
 

3. Bedömningsområde: Utformning, genomförande 
och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 

- Beskriv kortfattat hur forskarutbildningen är strukturerad och varför.  

Ansvaret för genomförandet av forskarutbildningen ligger på Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL). IBL ansvarar för sju forskarutbildningar inom 
beteendevetenskap varav den i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är 
en. Totalt finns det 75 doktorander vid IBL. Vid IBL finns en lokal forskarutbildnings-
nämnd (FUN/IBL) som ansvarar för IBL:s sju forskarutbildningar. I nämnden ingår 
en utsedd forskarutbildningsstudierektor (samordnade funktion), två forskar-
utbildningsadministratörer, representanter för de sju forskarutbildningarna samt en 
doktorandrepresentant. FUN/IBL ansvarar för IBL:s forskarutbildningskurser: att 
tillse att kurser ges, att fastställa kursplaner, att likartade kurser inte ges parallellt, 
att kursutbud, kursinnehåll och arbetsformer utvecklas, att tillse att forskarutbild-
ningskurserna utvärderas och att utvärderingar följs upp. FUN/IBL ansvarar 
dessutom för att fastställa och följa upp de individuella studieplanerna (ISP), utse 
handledare och bihandledare. IBL är indelad i sex avdelningar2 och alla doktorander 
i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv finns vid Avdelningen för 
Pedagogik och Sociologi som leds av en avdelningschef (universitetslektor Louise 
Svensson) och en forskningsledare (professor Maria Gustavsson). 
 

 
 
 
2 Från och med 1 januari 2020 är IBL indelad i 7 avdelningar då Avdelningen för lärande, 
estetik och naturvetenskap (LEN) tillkommit inom IBL 
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Att doktoranderna har en bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet 
pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv säkerställs, utöver avhandlings-
arbetet, främst genom kurser, seminarier och konferenser. Utbildningen för 
doktorsexamen (240 högskolepoäng) omfattar en kursdel om 90 högskolepoäng och 
en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Licentiatexamen består av en kursdel om 
45 högskolepoäng och en vetenskaplig uppsats om 75 högskolepoäng.  

 
Inom IBL:s forskarutbildningsmiljö erbjuds doktoranderna fyra obligatoriska 
breddkurser i pedagogik (vardera 7,5 hp):    

- Pedagogikens klassiker 
- Lärandeteorier 
- Utbildningssociologi 
- Didaktik och undervisningsprocesser 

 
Dessa kurser ges regelbundet för att säkerställa att doktoranderna ges möjlighet att 
slutföra utbildningen inom planerad tid. De doktorander som ska ta ut en doktors-
examen väljer tre av dessa breddkurser och de som tar en licentiatexamen väljer två. 
Inom ramen för breddkurserna behandlas aktuella strömningar och huvudfrågor 
inom forskarutbildningsämnet samt inflytelserika pedagogiska traditioner, teorier 
och begrepp samt metodologier. Sammantaget syftar breddkurserna till att 
doktoranderna ska utveckla god förmåga till vetenskaplig analys och självständig 
forskning inom forskarutbildningsämnet.  
 
För att säkerställa bred kunskap och förståelse i vetenskaplig metodik så ingår tre 
obligatoriska metodkurser i forskarutbildningen:  

- Kvalitativ metod (7,5hp) 
- Kvantitativ metod (7,5hp)  
- Vetenskapsteori och forskningsetik (7,5hp).  

 

Metodkurserna är obligatoriska för samtliga sju forskarutbildningar som ges vid IBL 
vilket säkerställer att doktoranderna ges goda möjligheter att diskutera metod både 
med personer inom det egna ämnet och med personer inom närliggande beteende-
vetenskapliga ämnen. Det är även en stordriftsfördel att en av metodkurserna, enligt 
ett rullande schema, erbjuds varje termin vid IBL, vilket säkerställer doktorandernas 
möjligheter att slutföra utbildningen inom planerad tid. Det höjer även kvalitén på 
kurserna då doktorander med olika bakgrund får möjlighet att diskutera och 
argumentera för olika vetenskapliga perspektiv och metoder. Samläsningen ger också 
möjlighet att dra nytta av IBL:s samlade lärarkompetens med avseende på metod 
vilket bidrar till att metodkurserna kan ges med hög kvalité. Under kurserna 
behandlas även publiceringsformer och vetenskaplig kommunikation. 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE 

2020-04-07  
DNR LIU- 

 
16(39) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Resterande kurser är valbara och mer specifikt anpassade till doktorandens avhand-
lingsprojekt. De valbara kurserna syftar till att fördjupa doktorandens kunskaper 
inom det valda avhandlingsområdet. De kan utgöras av kurser som läses inom IBL 
och LiU, men även av kurser som läses vid andra lärosäten och läskurser individuellt 
utformade i samråd med handledare. Doktorander som undervisar ska (om möjligt) 
genomgå kurs i högskolepedagogik, och en sådan kurs får räknas in som en valbar 
kurs i forskarutbildningen. 

 
Under forskarutbildningstiden är doktoranderna anställda vid avdelningen 3. Det 
innebär vanligtvis heltidsarbete och kräver regelbunden närvaro vid avdelningen. 
Doktoranden bör påbörja (och så sker i praktiken) sitt vetenskapliga arbete redan 
under första årets studier. Forsknings- och avhandlingsarbetet bedrivs parallellt med 
de kursbundna studierna. Utöver deltagande i kurser, handledning och avhandlings-
arbete utgör deltagande i forskningsmiljöns forskningsseminarier en betydelsefull 
del av doktorandernas lärandeaktiviteter. Forskningsmiljöns seminarieverksamhet 
är därför en viktig integrerad del i forskarutbildningen. 
 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

- Beskriv vilka lärandeaktiviteter som ges inom utbildningen för respektive 
examensmål? Lärandeaktiviteter kan avse exempelvis kurser, seminarier, 
konferenser, internationellt utbyte, del av vetenskaplig uppsats, etc. 

- Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan 
exempelvis ske med olika examinerande moment fram till framläggande av 
avhandlingen.  

I detta avsnitt presenteras bedömningsgrunden i form av högskoleförordningens 
examensmål för doktorsexamen respektive licentiatexamen.  

3.2.1 Examensmål för Doktorsexamen 
Mål avseende kunskap och förståelse:  
 
Mål 1: Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forsknings-
området samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av 
forskningsområdet  

 
Lärandeaktiviteter: Kunskap och förståelse av forskningsområdet pedagogik med 
inriktning mot arbete och arbetsliv får doktoranderna genom forskarutbildningens 

 
 
 
3 Undantag om de är avtalsdoktorander då har de kvar sin anställning hos sin externa 
arbetsgivare. 
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fyra breddkurser i pedagogik (se ovan). Fördjupad kunskap och förståelse för special-
området för avhandlingen sker dels genom valbara kurser, dels genom deltagande i 
konferenser och workshops inom specialområdet. 
  
Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av doktorandkurserna sker 
genom skriftliga examinationsuppgifter och muntliga seminarier. För att vidga 
doktorandernas möjligheter att ta del av ett brett utbud av specialiseringskurser även 
utanför forskningsmiljön uppmuntras doktoranderna att läsa valbara kurser vid 
andra lärosäten. Det säkerställs genom planering och uppföljning som dokumenteras 
i de individuella studieplanerna (ISP). 

 
Mål 2: Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet 
 
Lärandeaktiviteter: Tre obligatoriska metodkurser ingår i forskarutbildningen i 
pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv. Som nämnts ovan, är dessa 
kurser gemensamma för samtliga IBL:s forskarutbildningar. De två metodkurserna 
inom kvantitativ och kvalitativ metod ges i två nivåer för att tillgodose relevanta 
metodkurser för doktorander med varierande förkunskapsnivå. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av metodkurserna sker både 
genom skriftliga examinationsuppgifter och muntliga seminarier. Måluppfyllelsen 
säkerställs genom att metodkurserna erbjuds enligt ett rullande schema varje termin 
vilket ökar doktorandernas möjligheter att slutföra utbildningen inom planerad tid. 

 
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 
situation. 
 
Lärandeaktiviteter: Dessa färdigheter och förmågor som utgör kärnan i veten-
skapligt arbete utvecklas successivt under hela forskarutbildningstiden genom 
doktorandens samtal med huvud- och bihandledare och genom seminarier. Dessa 
förmågor prövas och granskas vid 60%-seminarium och 90% seminarium/slut-
seminarium av en extern avhandlingsgranskare inför disputation. Efter slut-
seminariet, i läsgruppen genomför en intern granskare inom avdelningen eller IBL 
en sista granskning av avhandlingen innan den går till tryck. Och slutligen under 
disputationsakten. 

 
Avdelningens forskningsseminarier fungerar också som ett kollektivt handlings-
tillfälle, då doktorandens förmåga till analys, källkritik och syntes kritiskt granskas. 
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Under sitt första år presenterar doktoranden muntligt och skriftligt en forsknings-
plan (PM) som diskuteras både i handledningssamtal och i avdelningens forsknings-
seminarium. Det innebär också ett tillfälle att bedöma och ta ställning till nya och 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Av de ovan nämnda lärandeaktiviteterna är 
några reglerade i examinationsordningen och den allmänna studieplanen för 
forskarutbildningen (disputation). Andra aktiviteter regleras av den praxis som finns 
på institutionsnivå. Exempelvis genomförande av 60- och 90% seminarium med 
extern granskare, vilket säkerställs genom uppföljning av ISP, medan andra 
aktiviteter regleras av den praxis som finns på avdelningsnivå, exempelvis 
presentation av avhandlingsplan, avhandlingsmanus löpande vid avdelningens 
forskningsseminarier samt i läsgrupp inför disputation. Som nämnts ovan (avsnitt 
2.2), för att tydliggöra institutionens och avdelningens praxis beträffande när och hur 
seminarierna äger rum och i vilken form har en vägledning tagits fram som ett 
komplement till de formella regleringarna för forskarutbildningen. Dokumentet 
(vägledningen) bidrar till att göra institutionens och avdelningens praxis och 
stödstrukturer transparenta för såväl doktorander som handledare beträffande 
utveckling av vetenskapliga förmågor som en förutsättning för disputation.  

 
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 och att granska och värdera sådant arbete 

 
Lärandeaktiviteter: Framläggning och presentation av doktorandens forsknings-
plan som syftar till att pröva ett avhandlingsämne/område. Detta görs redan under 
första eller andra terminen. Det ger doktoranden möjlighet att formulera syfte, 
frågeställningar samt att utveckla och pröva en vetenskaplig studiedesign och metod, 
läsa in sig på ett specifikt forskningsfält och skapa en översikt över den samhälls- och 
arbetslivskontext som utgör avhandlingens inramning. Doktoranden ska formulera 
en preliminär tidsplan för de fyra ingående delstudierna i sammanläggnings-
avhandlingen (sedan 2015 uppmanas doktoranderna att författa en samman-
läggningsavhandling på engelska) Forskningsplanen diskuteras och revideras i 
doktorandens kontinuerliga samtal med huvud-och bihandledare.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Framläggning och presentation av 
doktorandens forskningsplan (PM) vid avdelningens forskningsseminarium. Vidare 
säkerställs måluppfyllelsen genom att doktorander avkrävs och ges utrymme att 
självständigt definiera och formulera forskningsfrågor och metodöverväganden i de 
fall där avhandlingsprojektet bedrivs inom eller med nära koppling till externt 
finansierade forskningsprojekt. Att doktorander följer givna tidsramar säkerställs 
genom att de planerar sin forskarutbildning och sitt avhandlingsarbete självständigt 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE 

2020-04-07  
DNR LIU- 

 
19(39) 

 
 

 
 
 
 
 
 

i samråd med sina handledare. Denna planering dokumenteras i den individuella 
studieplanen och följs årligen upp (se ISP nedan).  

 
Mål 5: Med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen 

 
Lärandeaktivitet: Vid 60%-seminarium (alternativt licentiatseminarium), 90%-
seminarium/slutseminarium och disputation presenteras och granskas doktorand-
ens bidrag till kunskapsutvecklingen av forskare utanför institutionen och lärosätet. 
I övrigt, vid handledardiskussioner, seminarier, nationella och internationella 
konferenser. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Säkerställs genom att externa granskare 
inom det aktuella forskningsfältet bedömer kvalitén på avhandlingen vid 60%-
seminarium och 90%-seminarium/slutseminarium. Den slutliga avhandlings-
produkten 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 

 
Lärandeaktiviteter: Doktoranderna presenterar muntligt och skriftligt sina forsk-
ningsresultat i nationella och internationella sammanhang, exempelvis vetenskapliga 
konferenser, externa och interna forskarseminarier, samt forskarutbildningskurser. 
Kraven på presentationerna ökar successivt under forskarutbildningen. Beträffande 
forskningskommunikation med samhället i övrigt presenterar och återkopplar i regel 
doktoranderna sina forskningsresultat dels till avnämarna där doktoranden genom-
för sin studie, dels vid olika populärvetenskapliga konferenser och sammanhang.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i och genomförande av 
presentationer vid seminarier och konferenser dokumenteras och följs upp i ISP. 
Doktoranderna ska delta i minst en vetenskaplig konferens vilket följs upp i ISP. Hela 
peer-review-förfarandet kring artikelpublikationer utgör också en kontroll av 
doktorandens förmåga att internationellt och skriftligt progressivt blir bättre på att 
föra en dialog med vetenskapssamhället. Vi ser det som en viktig del av forskarut-
bildningen att doktoranderna får erfarenhet av att presentera sin forskning i flera 
olika sammanhang med åhörare med olika bakgrundskunskaper och intressen, för 
att få kunskap och förståelse för andra forskningsområden och andra forskares 
perspektiv på den egna forskningen. 
 
Mål 7: Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap 
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Lärandeaktiviteter: Regelbundna forskningsseminarier inom avdelningen där 
doktoranderna presenterar sina idéer och texter (artikelmanus och kappa) och får 
erfarenhet av att kritiskt granskar andras texter. Vid seminarier och handledning lär 
sig doktoranden att formulera forskningsfrågor, identifiera det egna arbetets styrkor 
och svagheter samt blir medveten om avhandlingsarbetets kunskapskrav. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Seminariepresentationer dokumenteras i 
ISP. Under disputationen är frågan om avhandlingens kunskapsbidrag i fokus. 
Jämför vidare mål 4–6. 
 
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. 
Nedan sammanfattas lärandeaktiviteter samt säkerställande av måluppfyllelse för a) 
samhällsrelevans och b) stödja andras lärande.  

 
a) Samhällsrelevans 
Lärande aktiviteter: Den forskning som doktoranderna bedriver inom avdel-
ningen är i regel väl förankrad i samhällsrelevanta frågeställningar. Flera avhand-
lingsprojekt sker inom eller i anslutning till forskningsprojekt som finansieras av 
externa bidragsgivare som ställer krav på samhällsrelevans och nyttiggörande. En del 
av doktorandernas forskningsprojekt är också knutna till det flervetenskapliga 
forskningscentret HELIX Competence Centre, LiU där hållbar utveckling i 
organisationer och nyttiggörande av forskningsresultat är ett viktigt inslag.  

 
Säkerställande av måluppfyllelsen: Redan under forskarutbildningstiden kan 
doktorandens forskningsresultat vara till nytta för arbetsplatser och organisationer 
genom doktorandens återkoppling av sina forskningsresultat till avnämare och 
praktiker. Detta främjas genom den praktiknära och interaktiva forskningstradition 
som utmärker forskningen inom avdelningen för Pedagogik och Sociologi med 
inriktning mot arbete och arbetsliv och säkerställs även i handledningsprocessen där 
ovanstående ses som en vital del av forskningsprocessen. 

 
b) Stödja andras lärande 
Lärandeaktiviteter: Avdelningen har ett stort grundutbildningsuppdrag och det 
innebär att det finns mycket goda förutsättningar för doktorander att stödja 
studenters lärande inom utbildningsprogram och fristående kurser. Inom 
avdelningen eftersträvas att den nyexaminerade doktorn ska ha en bred och djup 
erfarenhet av att stödja andras lärande inom grundutbildning. Detta är inte minst 
viktigt för att främja doktorandernas karriärvägar inom akademin. Många av våra 
doktorander som väljer en akademisk karriär har möjlighet att söka tjänster 
(lektorat) där erfarenhet av undervisning på högskolenivå är en nödvändighet. 
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Säkerställande av måluppfyllelsen: Doktorander som är heltidsverksamma 
undervisar cirka 20 procent per år under forskarutbildningen. Till en början fungerar 
doktoranden, under handledning av erfarna universitetslärare, exempelvis som 
seminarieledare. Gradvis får doktoranden mer avancerade undervisning för varje år. 
Under den kursansvariges överseende kan doktoranden få ansvara för ett större 
delmoment under en kurs som inkluderar kursplanering, val av kurslitteratur, 
föreläsningar samt examination av detta moment.  

 
Doktoranden ingår i regel i lärarlag och tillsammans med juniora och seniora lärare 
utveckla de sin undervisnings- och handledningskompetens. Vidare deltar doktor-
anderna i avdelningens gemensamma pedagogiska möten (inom fristående kurser 
och utbildningsprogram) samt planeringsinternat. Doktoranderna får därigenom 
kännedom om, och görs delaktiga i diskussioner rörande utbildningsfrågor. Det 
faktum att i princip samtliga lektorer och forskare vid avdelningen är aktiva i grund-
utbildningen bidrar till att det finns en livaktig pedagogisk diskussion i doktorandens 
närhet. 

 
Säkerställande av måluppfyllelsen sker också genom att doktoranderna genomgår 
LiU:s grundläggande högskolepedagogiska kurs. För de doktorander som så önskar 
kan denna kurs räknas som en poänggivande valbar kurs inom forskarutbildningen.  
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 
 
Mål 9: Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga 
att göra forskningsetiska bedömningar 
Nedan sammanfattas lärandeaktiviteter samt säkerställande av måluppfyllelse för a) 
intellektuell självständighet och b) redlighet och forskningsetik. 

 
a) Intellektuell självständighet 
Lärandeaktiviteter: Under forskarutbildningen finns forskarutbildningskurser 
med examinerande moment som alla på olika sätt prövar doktorandens intellektuella 
självständighet. Det finns även forskningsseminarier (60- och 90%) där doktor-
anderna övar och prövas i sin förmåga att på ett självständigt sätt kunna redogöra för 
och försvara sin forskning både med avseende på teori, metod och resultat. 
Doktoranderna presenterar därutöver sin forskning vid vetenskapliga konferenser. 
Vid de tillfällena krävs att doktoranden kan stå för och argumentera för sin forskning 
med det omgivande vetenskapssamhället.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Avdelningens och forskningsmiljöns avhand-
lingar redovisas (oftast numera) i form av sammanläggningsavhandlingar med 
ingående artiklar. Det är vanligt förekommande att ett antal av dessa artiklar sam-
författas. Det finns dock inom avdelningen/forskningsmiljön en policy att doktor-
anden som har en drivande roll och gör merparten i arbetet också ska stå som 
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förstaförfattare på de fyra ingående artiklarna i avhandlingen. Det förekommer att 
doktoranden är ensamförfattare på någon av de sista artiklarna. Kappan som skrivs 
för att rama in artiklarna i en sammanläggningsavhandling är alltid författad enskilt 
av doktoranden och säkerställer därmed att doktoranden kan formulera sig med 
intellektuell självständighet. Slutligen examineras den intellektuella själv-
ständigheten vid disputationen där doktoranden slutligt prövas i sin förmåga att 
kunna föra vetenskapliga resonemang och på ett självständigt intellektuellt sätt 
försvara sin avhandling. 

 
b) Redlighet och forskningsetik 
Lärandeaktiviteter: Tidigt i forskarutbildningen på den obligatoriska kursen 
Vetenskapsteori och forskningsetik (7,5hp) behandlas och examineras lärandemålet 
Redogöra för och kritiskt granska vetenskaplig redlighet och forskningsetik. 
Nolltolerans mot oredlighet följs sedan upp under hela forskarutbildningstiden i 
samarbete mellan doktorand och handledarna. Det nära samarbetet innebär att 
handledarna har insyn i hela avhandlingsprocessen och följer varje steg på vägen. Det 
försvårar att det skulle uppstå oredlighet och/eller plagiat eftersom flera personer är 
involverade i hela avhandlingsprocessen och ser rådata, tidiga utkast till analyser och 
texter. Det faktum att flertalet avhandlingsprojekt redovisas i form av samman-
läggningsavhandlingar som består av peer-review-granskade artiklar innebär i sig en 
form av extern kontroll av redlighet. I dessa fall blir forskningen som artikeln bygger 
på granskad av andra forskare. Slutligen innebär disputationen en extern kontroll av 
den forskning som avhandlingen baseras på. Vid detta tillfälle är det minst fyra 
vetenskapligt kompetenta personer (en opponent och tre betygsnämndsledamöter) 
som granskar avhandlingens redlighet.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Alla dessa interna, utbildande och kontroller-
ande, samt externa kontrollerande aktiviteter säkerställer en hög nivå av vetenskaplig 
redlighet och forskningsetik hos doktoranderna som tar sin examen. Det täta 
samarbetet mellan doktoranden och dennes handledare kan i sig utgöra ett sätt att 
säkerställa måluppfyllelsen eftersom etiska frågor diskuteras kontinuerligt genom 
avhandlingsarbetet. Flera tidskrifter genomför i dagsläget även en systematiserad 
plagiatskontroll. I samband med 90%-seminariet/slutseminariet ska kappa och 
artikelmanus skickas till biblioteket för plagiatskontroll (Similarity check).  

 
Flera av forskningsmiljöns avhandlingsprojekt involverar människor där det är nöd-
vändigt och ibland även reglerat i lag att en etikprövning ska göras. I fall då en etik-
ansökan skrivs får doktoranden lära sig den formella processen kring etiksan-
sökningar och tvingas ta ställning till etiska spörsmål. Inom forskningsmiljön finns 
handledare som har hög etikkompetens.  

 
Mål 10. Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
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Lärandeaktiviteter: I kursen Vetenskapsteori och forskningsetik (7,5hp) be-
handlas och examineras kursmålet Redogöra för och kritiskt granska vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur 
den används. Det är frågor som belyses under kursens gång i sig själva och i relation 
till vetenskapsteoretiska frågeställningar kring vad som är kunskap men också i 
samband med diskussioner kring oredlighet och forskningsetik. Även när doktor-
anden undervisar inom avdelningens utbildningsprogram och fristående kurser 
tvingas de i dialog med studenter reflektera över och ta ställning till hur kunskap kan 
värderas och användas och vilket ansvar människor har.  

 
Vid avdelningens forskningsseminarier dryftas frågor om vetenskapens möjligheter 
och begräsningar och det blir inte minst tydligt då det inom forskningsmiljön finns 
flera olika teoretiska områden och utgångspunkter samt metodologiska traditioner 
representerade. I dessa seminariediskussioner socialiseras doktoranderna successivt 
in i ett vetenskapligt samtal kring frågor om kunskap och dess roll i samhället och för 
människor. Det blir en tydlig progression när doktoranderna själva måste ta ställning 
kring sin egen forskning. I kappan till avhandlingen ska det egna forskningsarbetet 
sättas in i en kontext och det egna forskningsbidraget diskuteras i förhållande till hur 
det kan nyttiggöras både inom- och utomvetenskapligt. Flera av våra doktoranders 
projekt ägnas åt praktikrelevant forskning där det finns en tydlig praktisk tillämpning 
av resultaten. Då blir det än mer centralt att reflektera kring forskningens 
möjligheter, begränsningar och ansvar.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Att doktoranden verkligen gör det som be-
skrivs ovan säkerställs i dialog med handledare vid seminarierna, vid konferens-
presentationer, i dialoger med avnämare och verksamheter där forskningen bedrivs 
och slutligen i samband med disputationen. Resultatet är att doktoranderna är 
välbevandrade i dessa frågeställningar och att det finns en progression i deras 
kunnande samt att de ges goda förutsättningar att erövra denna kompetens inom 
planerad tid. 

3.2.2 Examensmål för licentiatexamen 
Licentiatexamen har använts mycket sparsamt inom forskarutbildningen i pedagogik 
med inriktning mot arbete och arbetsliv och under den aktuella perioden 2015–2019 
har en person studerat mot licentiatexamen. Licentiatexamen erbjuds dock formellt 
och innebär då i princip att licentiander följer doktorandernas kurser (enligt ovan) 
fast när det gäller omfånget i enlighet med högskoleförordningens examensmål. På 
samma sätt som för doktorander examineras varje kurs för licentiander med en 
obligatorisk examination, muntlig eller skriftlig. Valbara kurser och läskurser 
examineras med skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig presentation. Licentianden 
deltar och presenterar sin forskning vid forskningsseminarier samt konferenser. 
Licentiatuppsatsen försvaras och examineras av en granskningskommitté vid ett 
licentiatseminarium.  
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Mål, lärandeaktiviteter och säkerställandet av måluppfyllelsen är därför i stort 
desamma för licentiander som för doktorander. 

 

3.2.3 Individuella studieplaner (ISP)  
- På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP) för att dokumentera 

måluppfyllelse av de olika målen? Finns det andra verktyg? 

De individuella studieplanerna (ISP) fastställs vid forskarutbildningens start och 
revideras därefter en gång per år för att säkerställa att målen för forskarutbildningen 
uppfylls. Att doktoranderna har tillgång till och deltar i kurser, seminarier och 
konferenser följs kontinuerligt upp i ISP. Den utgör samtidigt ett av verktygen i den 
kontinuerliga planeringen och uppföljningen i handledningssamtal beträffande 
progression under forskarutbildningen. ISP bidrar även till att tydliggöra kopplingen 
mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. I de fall där det 
uppmärksammas brister återkopplar forskarutbildningsstudierektorn bristerna till 
aktuell doktorand och dennes handledare samt ibland även företrädare för 
forskningsmiljön. 
 
Arbetsgången med ISP ser för närvarande ut som följer. Varje höst ska alla 
doktorander och deras handledare se över och revidera ISP. Forskarutbildnings-
studierektorn bjuder då också in doktoranderna (de som vill) till workshops för att 
diskutera sin ISP med någon mer än sina handledare. Dessa reviderade ISP granskas 
sedan i sin helhet av forskarutbildningsadministratörerna och forskarutbildnings-
studierektorn. Under åren har vissa delaspekter av den ISP valts ut för särskilt 
noggranna granskningar. Till exempel var fokus ett år att stämma av alla 
rapporterade kurser med Ladok för att kvalitetssäkra kursrapporteringar, ett annat 
år granskades tidpunkterna för seminarier och löneuppflyttningar för att se över att 
det sker transparent och rättssäkert. I många fall leder granskningar av ISP till 
uppmaningar om kompletterande och förtydligande information från doktorander 
och deras handledare. Slutligen fastställs de reviderade ISP av FUN/IBL.  
 

- Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem gör 
bedömningen av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 

Sedan många år tillbaka arbetar FUN/IBL systematiskt med att använda den årliga 
revideringen av ISP som ett sätt att både följa upp den enskilde doktorandens 
progression men också forskarutbildningsmiljöns kvalité. I samband med dessa 
revideringar kontaktas också alla antagna men icke-aktiva doktorander brevledes och 
de uppmanas att antingen lämna in en reviderad ISP eller begära avbrott. Om de inte 
svarar upprättar forskarutbildningsstudierektorn en reviderad ISP. Detta för att 
säkerställa att det finns en god uppföljning av alla doktorander som finns i Ladok 
system.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE 

2020-04-07  
DNR LIU- 

 
25(39) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
Inom forskarutbildningsmiljön såväl på institutions- som avdelningsnivå finns det 
systematiska och goda rutiner att via årlig revidering av ISP och kontinuerlig 
handledning planera, följa och följa upp doktorandernas progression och säkerställa 
att de deltar i de lärandeaktiviteter och uppfyller de formella krav och examensmål 
som ingår i forskarutbildningen. Vi har ett återkommande kursutbud av obligatoriska 
metod- och breddkurser med hög kvalitet enligt ett rullande schema vilket bidrar till 
att doktoranderna kan tillgodogöra sig forskarutbildningen och slutföra den inom 
planerad tid. Utbudet av valbara kurser varierar över tid beroende av doktoranders 
intresse och lärandebehov. En nackdel är att valbara kurser med en viss special-
inriktning attraherar väldigt få doktorander och då erbjuds de istället som 
individorienterade läskurser. Möjligheterna till vetenskapliga diskussioner och 
erfarenhetsutbyte mellan doktorander missas vilket en del doktorander helt enkelt 
tycker är tråkigt och mindre stimulerande. Här ser vi ett potentiellt utvecklings-
område att kunna erbjuda mer valbara kurser nischade mot arbete och arbetsliv i 
samarbete med lärosätena i Stockholm och Umeå.  

 
På avdelningen erbjuder vi en god forskarutbildnings- och arbetsmiljö för 
doktorander vilket är en grundläggande förutsättning för att doktoranderna ska 
kunna fullfölja forskarutbildningen och nå de formella krav enligt Högskoleför-
ordningen, studieplan och praxis på institutions- och avdelningsnivå som förväntas 
uppnås av en doktorand (se vidare avsnitt 4).  

 
Beslutet att doktorander ska skriva sammanläggningsavhandlingar på engelska är ett 
steg vi tagit i riktningen mot att förbereda doktorander för vetenskapligt arbete i 
artikelform som alltmer blir en förutsättning för en akademisk karriär och nå ut med 
sin forskning (muntligt och skriftligt) till en internationell publik. Som vi nämnt ovan 
(2.2) är en utmaning att finna former att stödja doktorander i akademiskt skrivande 
på engelska, och ett utvecklingsområde skulle kunna vara att undersöka möjlighet-
erna hur doktoranders språkkunskaper i engelska kan stödjas. En möjlighet är att 
doktorander i ökad utsträckning uppmuntras att genomgå kurs i akademiskt 
skrivande på engelska som finns på LiU.   
 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

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 
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och utmaningar som identifierats avseende sammansättningen i doktorand-
gruppen och handledarkollegiet samt hur dessa har hanterats)? 

Inom avdelningen är jämställdhetsperspektiv framträdande i den forskning som 
bedrivs om arbete och arbetsliv. Det skapar också goda förutsättningar att integrera 
jämställdhetsperspektiv i forskarutbildningens olika delar. I avdelningens forsk-
ningsseminarier är frågor om jämställdhet också ett integrerat ämne. Det är en natur-
lig del av det vetenskapliga samtalet att kritiskt granska och diskutera forsknings-
resultat, både dess uppkomst och tillämpning, med avseende på hur olika bakgrunds-
variabler som till exempel kön inverkar. Men också genom att anlägga genus-
perspektiv eller normkritiskt perspektiv och granska vad det får för inverkan på 
studiers genomförande, deras resultat och tillämpning. Det finns en stor öppenhet, i 
de forskningsprojekt som genomförs av doktorander, att ha jämställdhetsfrågor och 
genus-/könsskillnader som studieobjekt, att ha kön som bakgrundsvariabel och/eller 
anlägga olika teoretiska perspektiv som genusperspektiv, intersektionalitets-
perspektiv eller normkritiskt perspektiv. 

 
Den aktiva gruppen doktorander inom forskarutbildningen i pedagogik med 
inriktning mot arbete och arbetsliv utgörs idag av tre kvinnor. Även om köns-
fördelningen har varierat över tid finns ett underskott av män för att uppnå en jämn 
könsfördelning. När det gäller fördelningen i den idag aktiva handledargruppen inom 
avdelningen så finns lika många kvinnor som män (se bilaga 2). Vi beaktar kön-
/genus när vi utser handledare till doktorander. Varje doktorand ska ha minst två 
handledare, helst en kvinnlig och en manlig handledare. Det är dock inte tillämpat i 
form av ett krav utan det förekommer att doktoranden har handledare av samma kön 
men det är alltid en fråga som i så fall uppmärksammas av FUN/IBL innan hand-
ledare fastställs och måste då motiveras utifrån andra faktorer som exempelvis 
specifik kompetens.  

 

- Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är 
integrerat och förankrat i utbildningens innehåll, genomförande och 
utformning och att uppföljningen främjar jämställdhet?  

För att säkerställa och integrera ett jämställdhetsperspektiv inom IBL i allmänhet 
men även mer specifikt i forskarutbildningen sker genom IBL:s kvalitets- och policy-
arbete. Exempelvis, att beakta jämn könsfördelning vid tillsättning av doktorand-
tjänster och att alla doktorander bör ha en kvinnlig och en manlig handledare. Detta 
både för att ett kön inte ska missgynnas vid rekrytering eller utseende av handledare 
men framförallt för att doktoranderna ska få tillgång till kunskaper, erfarenheter och 
förebilder från personer av olika kön. För doktorander finns en gemensam doktor-
andlönestege alla följer oavsett kön och som systematisk följs upp av forskar-
utbildningsstudierektorn. Avdelningschefen uppger att också genusaspekter upp-
märksammas (exempelvis i relation till bemötande och maktrelationer) när så är 
relevant i samband med medarbetarsamtal. 
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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). 

Vid bemanning av forskarutbildningskurserna så eftersträvar FUN/IBL representa-
tion av både kvinnliga och manliga lärare. Det råder i dagsläget inte en helt jämn 
könsfördelning men båda könen finns representerade på flertalet kurser (se bifogad 
lärartabell. Frågor om hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningens 
utförande och genomförande framträder i planeringen av utbildningens upplägg och 
i undervisning. I genomförandet av forskarutbildningskurserna försöker kursan-
svariga och övriga lärare uppnå en jämn fördelning av kurslitteratur skrivna av både 
kvinnor och män. I vissa kurser som rör klassiska teorier tenderar dock texter skrivna 
av män överväga. Även hur stort fokus det är specifikt på jämställdhetsfrågor varierar 
mellan kurserna. Exempelvis, i en av de obligatoriska breddkurserna Utbildnings-
sociologi (7,5 hp) är genusperspektiv en integrerad del av kursen och delmoment om 
jämställdhet och mångfald genomförs av experter på forskningsområdet i relation till 
forskning om utbildning. 
  
- Hur integreras/beaktas andra lika villkorsaspekter (utöver jämställdhet) i 

forskarutbildningen? Hur påverkar de utbildningens utformning och genom-
förande? 

På LiU nivå finns en Strategi- och handlingsplan för Lika villkor. Länk: 
https://insidan.liu.se/HR-Personal/lika-
villkor/handlingsplaner/1.735831/StrategiochhandlingsplanfrLikaVillkor2018.pdf 
 
På institutionsnivå utarbetas lokala handlingsplaner för Lika villkor med beaktande 
av LiU:s övergripande strategi och handlingsplan. IBL har utsett ombud för Lika 
Villkor.  
Länk: https://www.ibl.liu.se/ibl-internt/lokal-och-miljo-
hogerspalt/1.769186/IBLshandlingsplanfrLikavillkor2017-2019.pdf 
 
För forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv finns 
inget specifik handlingsplan för Lika villkor utan samma villkor för Lika villkor gäller 
som för LiU och IBL i stort. 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
När det gäller fördelningen i gruppen doktorander är det en utmaning att säkerställa 
jämn balans mellan könen på avdelningsnivå. I dagsläget är det endast kvinnor som 
är aktiva doktorander inom forskarutbildningen vilket är en svaghet sett från ett 
jämställdhetsperspektiv. Att tillse en mer jämn könsfördelning i doktorandgruppen 

https://insidan.liu.se/HR-Personal/lika-villkor/handlingsplaner/1.735831/StrategiochhandlingsplanfrLikaVillkor2018.pdf
https://insidan.liu.se/HR-Personal/lika-villkor/handlingsplaner/1.735831/StrategiochhandlingsplanfrLikaVillkor2018.pdf
https://www.ibl.liu.se/ibl-internt/lokal-och-miljo-hogerspalt/1.769186/IBLshandlingsplanfrLikavillkor2017-2019.pdf
https://www.ibl.liu.se/ibl-internt/lokal-och-miljo-hogerspalt/1.769186/IBLshandlingsplanfrLikavillkor2017-2019.pdf
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är ett utvecklingsområde som vi ständigt arbetar med och könsaspekten beaktas 
därför vid alla doktorandanställningar. 
 

3.4 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. 

 
Mycket av det som berör uppföljning, åtgärder och återkoppling har redan tagits upp 
under tidigare avsnitt. Som ovan nämnts finns det flera sätt att systematiskt följa upp 
forskarutbildningens innehåll, utformning och genomförande och examination. 
Vissa av dessa aktiviteter finns på institutionsnivå och samordnas och följs upp av 
forskarutbildningsstudierektorn och forskarutbildningsadministratörerna. Andra 
aktiviteter finns på avdelningsnivå och i forskningsmiljön på avdelningen. Viktiga 
verktyg för uppföljning är utbildningsplanen för forskarutbildningsämnet, ISP och 
andra vägledningar (praxis) på institutions- och avdelningsnivå. Att forskar-
utbildningen genomförs inom planerad studietid dokumenteras i ISP och följs upp 
minst en gång om året av handledare och forskarutbildningsstudierektorn.  

 

- Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för 
utbildningen (exempelvis som den uttrycks i den individuella studieplanen)? 

Den årliga revideringen av ISP är ett centralt verktyg för att följa doktorandernas 
progression. Genom ISP följs doktorandernas förmåga att planera och genomföra 
avhandlingsarbetet inom givna tidsramar samt uppföljning av att doktoranderna 
deltar i kurser, konferenser och seminarier, men även undervisningens omfattning 
(20%) och innehållets lämplighet i utbildningsprogram och kurser. I ISP kopplas 
också doktorandernas lärandeaktiviteter till Högskoleförordningens examensmål. 
Som nämnts ovan (avsnitt 3.2.3), granskas ISP av forskarutbildningsstudierektorn 
och i fall ISP behöver kompletteras går den tillbaka till doktoranden och handledarna 
för revidering innan ISP fastställs av FUN/IBL.  

 

- Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i forskar-
utbildningen i förhållande till varje doktorands planering? 

I den årliga revideringen av ISP följs avvikelser upp i förhållande till innehållslig- och 
tidsmässig planering av forskarutbildningen. Se vidare avsnitt 3.2.3. 

 

- Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 
genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis 
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handla om att tillgodose att de doktorandkurser som erbjuds doktoranden är 
av hög kvalitet samt svarar mot den allmänna och individuella studieplanen.  

Som nämnts ovan (avsnitt 3.1) läser IBL:s doktorander obligatoriska metod- och 
breddkurser enligt ett rullande terminsschema. Samläsningen gör att IBL:s samlade 
lärarkompetens kan nyttjas för att ge kurser med hög kvalitet i IBL:s forskar-
utbildningar. Kurserna utvärderas (muntligt och skriftligt) och de skriftliga kurs-
värderingarna följs sedan upp i FUN/IBL där de också blir en central del i det 
systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra kurser. 

 

- Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 
doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid? (Använd till 
exempel nyckeltal som beskriver tid till examen). 

Doktorandernas möjligheter att slutföra forskarutbildningen på planerad tid är som 
ovan nämnts (under flera avsnitt) beroende av många olika faktorer som exempelvis 
det erbjudna kursutbudet, kontinuerlig handledning, deltagande i seminarier, 
konferenser och nätverk. Inte minst är avdelningens sociala och inkluderande 
gemenskap viktig för att doktorander ska känna sig trygga i forskningsmiljön på 
avdelningen. Avhandlingsarbetet kan emellanåt få konkurrens av institutions-
tjänstgöringen (20% undervisning) som tenderar att prioritera sig själv och under 
visa perioder upptar undervisningsuppdraget doktorandernas hela arbetstid. För att 
undervisningen inte ska bli allt för betungande för doktoranden sker en avstämning 
inför varje termin mellan avdelningschefen, huvudhandledaren och forsknings-
ledaren som tillsammans med doktoranden planerar och försöker finna en rimlig 
arbetsfördelning mellan undervisning och avhandlingsarbetet. I perioder när 
avhandlingsarbetet är inne i betungande arbetsperioder (datainsamling, artikel-
skrivande, slutspurten i avhandlingsskrivandet) kan huvudhandledare, forsknings-
ledare i samråd med avdelningschefen se till att doktorandens undervisningstid 
minskar för att frigöra tid till avhandlingsarbetet. 

 
I allmänhet har doktoranderna som genomgår en forskarutbildning i pedagogik med 
inriktning mot arbete och arbetsliv klarat av sin forskarutbildning inom rimlig tid (se 
nyckeltal bilaga 1) 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
En styrka är forskarutbildningsmiljöns kontinuerliga arbete med ISP och den 
systematiska uppföljning som sker via ISP och handledning för att kvalitetssäkra 
forskarutbildningen och doktorandernas progression. När det gäller doktorandernas 
studie- och arbetssituation på avdelningsnivå är det viktigt med samarbete med 
avdelningschefen för att säkerställa en rimlig undervisningsmängd i förhållande till 
perioder av en hög arbetsbelastning i avhandlingsarbetet. En svårighet och utmaning 
är att vid personalbrist på avdelningen frigöra doktoranderna från undervisning om 
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planeringstiden blir kort eftersom avdelningen har ett tungt grundutbildningsupp-
drag. Avdelningen är just nu inne i en rekryteringsprocess och anställning av nya 
lektorer vilket kan underlätta planeringen av undervisning. Därmed kan det också bli 
lättare att omfördela doktoranders arbete och anpassa arbetet till deras aktuella 
arbetssituation. 

4. Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömningsgrunder: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet 
med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Utbildningen säker-
ställer 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 inflyt-
ande vad avser beredning respektive beslut i frågor som gäller utbildningen? 
Enligt vilka principer fördelas dessa uppdrag till doktorander inom miljön? 

- Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till 
doktoranderna också återföra deras synpunkter på utbildningen (exempelvis 
kursvärderingar och doktorandundersökningen)? 

Doktoranderna har flera möjligheter till inflytande på institutions- och avdelnings-
nivå och uppmuntras att vara delaktiga i utvecklandet av forskarutbildningen. 
Formell representation av doktorander i IBL:s institutionsstyrelse och i den lokal 
forskarutbildningsnämnden FUN/IB. FUN/IBL har tre möten per termin i vilka 
forskarutbildnings- och doktorandfrågor bereds och beslutas, men där även 
utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsfrågor diskuteras. En gång per år kallar 
forskarutbildningsstudierektorn till doktorandmöte där doktoranderna har möjlig-
het att föra fram åsikter, synpunkter och konstruktiva förslag kring forskar-
utbildningens genomförande och innehåll. Mötena har haft varierande innehåll 
under åren. Ibland har det varit fokus på regelverk och rutiner för att öka 
medvetenheten hos doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter, ibland har 
temat varit doktoranders arbetsmiljö (med utgångspunkt i LiU:s medarbetarenkät-
undersökning) eller livet efter disputationen. Som nämnts ovan i tidigare avsnitt så 
utvärderas alla forskarutbildningskurser i samband med kursslut. Där har doktor-
anderna stora möjligheter att ge synpunkter på både kursens innehåll och dess form.  

 
Vid IBL finns även ett aktivt doktorandråd som koordineras av en av IBL:s 
doktorander. Inbjudan till rådet går ut till samtliga doktorander. Mötena är mer 
informella och ger utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussion doktorander 
emellan. Ibland kan förutbestämda teman förekomma som exempelvis deltagande i 
konferenser och doktoranders arbetssituation. Synpunkter som doktorander tar upp 
på dessa möte tas vidare till FUN/IBL då doktoranden som koordinerar rådets möten 
är densamma som är representant i FUN/IBL. 
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Även på avdelningsnivå finns regelbundet återkommande tillfällen för inflytande.  
Exempelvis skickas varje termin ut en förfrågan till samtliga doktorander om vilka 
valbara forskarutbildningskurser de önskar att avdelningens forskningsmiljö ger. 
Den årliga revideringen av ISP och handledning ger också doktoranderna utrymme 
för inflytande över forskarutbildningens uppläggning och innehåll och över den egna 
lärandeprocessen. Även om det finns doktorander som genomför sitt avhandlings-
arbete inom projekt som existerade innan de antogs så är de delaktiga i forsknings-
processens samtliga steg. De gör egna ställningstaganden rörande frågeställningar, 
metodval samt förståelse och tillämpning av resultat. Deltagande i forsknings-
seminarier gör att doktoranderna är delaktiga i utvecklandet av avdelningens 
seminariekultur och de vetenskapliga diskussioner som förs i forskningsmiljön. 

 
På avdelningen fångas också doktoranders frågor kontinuerligt men mer informellt 
upp och återkopplas till doktorander under handledning eller genom korta 
avstämningar. När en mer övergripande fråga lyfts av en doktorand som berör 
samtliga doktorander på avdelningen sammankallar forskningsledaren till ett möte 
där frågan återkopplas och ventileras mellan doktoranderna och forskningsledaren. 
Ett exempel på det är doktorandernas önskemål om att skapa mer transparens 
beträffande när och hur granskningstegen förväntas äga rum och i vilken form.  Det 
ledde fram till att ta fram den vägledning (som nämnts ovan) som nu finns som ett 
komplement till formella regleringar för forskarutbildningen. 
 

- Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö?  

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder 
angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och forskar-
utbildningsmiljön? 

För att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö har alla doktorander tillgång till en 
arbetsplats och de arbetsredskap i form av skrivbord, stolar, datorer, programvara, 
terminalglasögon, mejl, telefon, biblioteksresurser och annat som behövs för att 
utföra forskarutbildningen.  

 
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så hör denna fråga ihop med om 
doktoranderna ges förutsättningar att slutföra utbildningen inom planerad tid. 
Möjligheter att slutföra forskarutbildningen är som ovan nämnts beroende av många 
olika faktorer som exempelvis det erbjudna kursutbudet, kontinuerlig handledning, 
deltagande i forskningsseminarier, konferenser och nätverk. En viktig del i doktor-
andernas psykosociala arbetsmiljö är det stöd och den sociala gemenskap som 
återfinns inom avdelningen och forskningsmiljön. Mycket handlar om att finna en 
balans mellan de olika uppdrag: kurser, avhandlingsarbete och undervisning (20% 
institutionstjänstgöring) som doktoranderna förväntas genomföra under sin 
forskarutbildning. Att uppfylla förväntningar och krav som ställs från olika håll 
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(kursansvariga, handledarna, lärarkollegor och grundutbildningsstudenter) kan 
skapa stressfyllda situationer. Vi försöker arbeta proaktivt och med individuellt 
fokus. Ett stort ansvar ligger på handledarna att fånga upp tidiga signaler om den 
enskilda doktorandens arbetsbelastning, och om den under vissa perioder verkar bli 
för hög. Som nämndes ovan, sker en terminsvis planering mellan avdelningschefen, 
huvudhandledaren och forskningsledaren tillsammans med doktoranden för att 
finna en rimlig arbetsfördelning mellan undervisning och avhandlingsarbetet. I 
perioder av hög arbetsbelastning finns möjligheter att omfördela doktorandens 
arbete. För att fånga upp tidiga signaler på stress fyller handledningssituationerna en 
viktig informationskälla liksom de årliga medarbetarsamtal som avdelningschefen 
(personalansvarig) genomför med avdelningens anställda vilket inkluderar de 
doktorander som har sin anställning vid LiU. Avdelningschefen arbetar också på ett 
flertal sätt för att skapa ett så gott arbetsklimat som möjligt, exempelvis gemensam 
fredagsfika, regelbundna arbetsplatsträffar, årligt avdelningsinternat, sommar-
middag veckovisa informationsmejl.  

 
Flera funktioner på institutions- och avdelningsnivå som prefekt, avdelningschef, 
forskningsledare, HR-konsult, ombud för Lika Villkor, arbetsmiljöombud arbetar 
tillsammans för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt och i det ingår att tillse 
att arbetsmiljöfrågor är väl integrerade inte bara i forskarutbildningens utformning 
och genomförande utan att det genomsyrar hela IBL:s verksamhet. En viktig del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är det utvecklingsarbete på institutions- och 
avdelningsnivå som följt i spåren av LiU:s medarbetarundersökningar. En aktiv 
åtgärd vid avdelningens arbetsplatsträffar har varit att låta medarbetare (inklusive 
doktorander) analysera medarbetarenkätensresultat med fokus på avdelningens 
arbetsmiljö, vilket lett till handlingsplaner för arbetsmiljön som sedan institutionen 
upprättar för avdelningarna och som fastställts av institutionsstyrelsen. Åtgärderna 
följs sedan upp i samband med de årliga revideringarna av handlingsplanerna. 

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
En styrka är det medvetna och systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs på 
institutions- och avdelningsnivå. Som nämnts, ingår doktoranderna i arbetskollegiet 
på avdelningen och inkluderas i avdelningens aktiviteter, vilket skapar en god studie- 
och arbetsmiljö för doktoranderna som bidrar till en känsla av tillhörighet och 
minimerar risken för att bli isolerad. Det finns dock alltid en risk att missa 
individuella signaler på upplevd stress (exempelvis sömnsvårigheter och ångest) och 
i tid hinna korrigera och omfördela en doktorands arbetsbelastning för att underlätta 
arbetssituationen. Ett öppet arbetsklimat och socialt stöd är en grundläggande förut-
sättning för att doktoranderna ska kunna hantera arbetskrav och balansera mellan 
de olika akademiska uppdragen som ska utföras inom forskarutbildningen och på 
avdelningen. En utmaning ligger i att som avdelningschef och handledare hantera de 
fall då doktoranders stressrelaterade symptom leder till sjukskrivning, och i 
förlängningen till en utdragen och kanske ofinansierad forskarutbildning. Detta är 
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ett utvecklingsområde som inte har några universella lösningar utan det måste till 
individanpassning. Till hjälp har vi HR och det rehabiliteringsarbete som 
arbetsgivare måste enligt lag vidta och externa parter som företagshälsovården. 

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?  

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information (exempelvis 
från alumner, avnämare, adjungerade professor, industridoktorander, 
handledare med industrikoppling) som är relevant för utbildningens använd-
barhet och förberedelse för arbetslivet? Hur följs detta upp?  

- 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? 

Doktorander som genomför en forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot 
arbete och arbetsliv har i sina avhandlingar (ämnets karaktär) väl förankrade 
arbetslivs- och samhällsrelevanta frågeställningar och genomför empiriska studier 
som just knyter an till olika privata och offentliga verksamheter utanför akademin. 
Exempel på detta är en avhandling om jämställdhetsintegrering i kommuner och en 
annan avhandling om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten vilka har varit 
viktiga för doktorandernas fortsatta yrkeskarriärer utanför akademin inom just dessa 
områden. Att följa förändringar i arbetslivet är en förutsättning för doktorandernas 
avhandlingsarbeten och för förberedelse för arbetslivet. Inte minst har forsknings-
miljön Arbete och arbetsliv samt HELIX Competence Centre starka anknytning till 
avnämare och praktiker stor betydelse för att inhämta information som är relevant 
för forskarutbildningen. Som ovan nämnts, kan doktoranders forskningsresultat 
nyttiggöras i studerade verksamheter och det är ett viktigt inslag i forskarutbild-
ningen. Trots att doktoranderna i huvudsak erhåller kompetenser som behövs för en 
fortsatt akademisk karriär så tillägnar de sig många generella kompetenser som är 
attraktiva även på arbetsmarknaden utanför akademin. 

 
För en fortsatt akademisk karriär och vara anställningsbar inom akademin är det 
nödvändigt att se till att doktoranderna under forskarutbildningstiden får möjlighet 
att förvärva undervisningsmeriter. Doktorandernas möjligheter till att förvärva 
undervisningsmeriter är hög inom avdelningen. Det är mer en regel än ett undantag 
att alla doktorander som genomgår en forskarutbildning i pedagogik med inriktning 
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mot arbete och arbetsliv har 20% institutionstjänstgöring inom avdelningens grund-
utbildningsuppdrag (fristående kurser och utbildningsprogram). Flera av doktorand-
erna deltar också i arbetet med kurs- och undervisningsutveckling tillsammans med 
mer erfarna kollegor. 
 
Doktoranderna ska om möjligt genomgå en högskolepedagogisk kurs som en 
förberedelse inför den egna undervisningen, men uppmuntras även att bygga upp en 
pedagogisk meritportfölj som förberedelse för arbete inom akademin. Hela 
arbetsprocessen med att färdigställa en avhandling innebär att tränas och fostras till 
en forskare. I denna färdighetsträning ingår exempelvis att vara delaktig i forsknings- 
och etikansökningar, samt delta i publikationsprocessens alla steg från inskick via 
peer-review och revison och så småningom publicering. Att skriva sammanläggnings-
avhandlingar med delarbeten i artikelform på engelska ökar doktorandernas 
anställningsbarhet även internationellt sett. Att delta i seminarier och konferenser 
samt knyta kontakter i nätverk blir en viktig förutsättning för att socialiseras till en 
forskare och lärare inom akademin. Som ovan nämnts, ses doktoranderna som 
genomgår forskarutbildningen som framtida medarbetare och utgör en viktig bas för 
kompetensförsörjning och därför blir många examinerade doktorander anställda vid 
avdelningen. 

 

- Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp. Hur 
planeras institutionstjänstgöringen strategiskt för att doktoranden ska bredda 
sin anställningsbarhet efter disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). 
Enligt vilka principer fördelas arbetsuppgifter till doktorander inom miljön? 

Doktoranderna har 20% institutionstjänstgöring inom avdelningens grundutbild-
ningsuppdrag. Som nämndes ovan, sker en terminsvis planering mellan avdelnings-
chefen, huvudhandledaren och forskningsledaren tillsammans med doktoranden för 
att finna en rimlig arbetsfördelning mellan undervisning och avhandlingsarbete. 
Planeringen av doktorandernas tjänstgöring liksom övriga anställda på avdelningen 
redovisas i en tidsplanering (”rutschemat”) som på detaljnivå beskriver vilken kurs, 
antal timmar på kursen, vem som är kursansvarig och vilka övriga lärare som ingår i 
lärarlaget. Doktoranderna utgör alltid en viktig resurs för att utföra avdelningens 
undervisning och ingår i lärarlag där stöd finns i form av mer seniora lärare och 
forskare. Dessutom tar avdelningschefen vid medarbetarsamtalen upp frågor som rör 
doktorandens anställningsbarhet och framtida möjligheter till anställning på 
avdelningen. 

 
För gruppen avtalsdoktorander, som under sin forskarutbildningstid har kvar sin 
anställning hos extern arbetsgivare, är den naturliga karriärvägen att kvarstå hos 
denna arbetsgivare och då vara mer kompetent att utföra mer kvalificerade 
arbetsuppgifter där. Men självklart är även dessa personer efter sin forskarutbildning 
väl kvalificerade att söka tjänster både inom akademin och hos andra arbetsgivare. 
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Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
Forskarutbildningsämnets karaktär är i sig väl förankrad i arbetslivs- och samhälls-
relevanta frågeställningar och doktoranderna genomför empiriska studier inom olika 
privata och offentliga verksamheter utanför akademin. En förutsättning är att 
doktoranden samverkar med dess avnämare för insamling och återkoppling av 
forskningsresultaten. 

 
Efter disputationen har våra doktorander tidigare år vanligen fortsatt en akademisk 
karriär inom universitet, inom vår avdelning eller vid andra universitet. Eftersom vi 
inom vår avdelning, som tidigare nämnts, har relativt få doktorander har vi genom 
personliga kontakter överlag bra koll på doktorandernas fortsatta karriär inom eller 
utanför avdelningen. Om ett större antal doktorander antas blir frågan om mer 
systematisk uppföljning av doktoranders fortsatta karriärvägar efter disputation 
inom eller utanför universitet mer aktuell. 

6. Hållbarhetsperspektiv 

Bedömningsgrund: Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i forskar-
utbildningens innehåll, utformning och genomförande  

 

- Hur säkerställs att doktoranden får insikt om hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive forskarutbildning. Ge exempel på vilka sätt som aspekter av 
hållbar utveckling aktualiseras. 

Hållbarhetsperspektiv är ett viktigt inslag i forskarutbildningen i pedagogik med 
inriktning mot arbete och arbetsliv med tanke på den forskning som bedrivs inom 
avdelningens forskningsmiljö och att doktorandernas avhandlingsarbeten direkt 
eller indirekt anknyter till hållbar utveckling i organisationer och arbetsliv. Fokus är 
således på social och organisatorisk hållbarhet och hur mänskliga resurser i arbete 
och arbetsliv tas tillvara och utvecklas. Avdelningens/forskningsmiljöns forskning 
har nyligen genomgått en genomlysning med fokus på hållbar utveckling i linje med 
Agenda 2030 som är en del av LiU:s kvalitetsarbete med Agenda 2030. Resultatet av 
genomlysningen har visualiserats i en Agenda 2030 karta. 

 
En annan aspekt från ett hållbarhetsperspektiv är att arbeta för en hälsosam och god 
arbetsmiljö inom forskarutbildningsmiljön och forskningsmiljön. Ohälsa och stress 
under forskarutbildningstiden bäddar inte för väl fungerande och hållbara forskare 
och lärare efter disputationen. Att se forskarutbildningsmiljön som en integrerad del 
i avdelningens och institutionens övriga aktiviteter skapar goda förutsättningar och 
socialt stöd som kan underlätta doktorandernas hantering av sina forskar-
utbildningsstudier och den institutionstjänstgöring som de förväntas utföra under 
forskarutbildningen.  
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Styrkor, svagheter och utvecklingsområden 
Ett möjligt utvecklingsområde är att ytterligare öka doktorandernas möjligheter till 
kompetensutveckling i hållbar utveckling. Ett sätt är att de tar del av avdelningens 
forskning om olika dimensioner av hållbar utveckling visualiserad i Agenda 2030 
kartan, ett annat är att erbjuda doktoranderna att genomgå fakultetens (planerade) 
kurs i Hållbar utveckling. 
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