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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv   
Datum:  2020-05-11 
 
Närvarande vid dialogen: Maria Gustavsson, professor pedagogik; Daniel Persson Thunqvist, biträdande professor sociologi; Sally Wiggins Young, 
forskarstudierektor; Lisa Ferm, doktorandrepresentant; Karin Wastesson, doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; 
Charlotta Einarsson, utbildningsledare  
Vid dialogen diskuterades även forskarutbildningen Sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv.  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och en tydlig profilering 
mot arbete och arbetsliv finns.  
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X    Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är väl försörjd. 
Flera av de potentiella handledarna saknar idag uppdrag som 
handledare vilket gör att det, om de ekonomiska förutsättningarna 
uppfylls, finns ett utrymme för att utöka doktorandgruppen. 
Avdelningen har nyligen genomgått en generationsväxling och 
tillgången till handledare bedöms vara stabil i såväl i ett kortare 
som i ett längre perspektiv.  
 
Samtliga huvudhandledare är aktiva forskare inom 
forskarutbildningens forskningsfält. Bland bihandledarna varierar 
det i vilken utsträckning de har möjlighet att bedriva egen 
forskning. Samtliga handledare har genomgått 
handledarutbildning. Även merparten av de presumtiva 
handledarna har genomgått handledarutbildning eller uppmanas 
att göra så.  
 
Avdelningen har väl utvecklade rutiner och processer för kollegialt 
erfarenhetsutbyte mellan handledare. Även om varje doktorand har 
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två till tre formellt utsedda handledare så finns ett kollegialt 
ansvarstagande för doktorandgruppen bland de seniora forskarna.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

 X   Forskarutbildningsmiljön kan till synes verka begränsad då endast 
tre doktorander är antagna till forskarutbildningen i dagsläget. 
Inom forskningsmiljön är det sammanlagt fem doktorander 
antagna (tre i pedagogik och två i sociologi). Dock har institutionen 
organiserat de sju forskarutbildningar som har sin hemvist vid 
institutionen under ett gemensam paraply. Exempelvis ges 
gemensamma obligatoriska kurser i metod- och vetenskapsteori för 
alla doktorander vid institutionen vilket gör att doktoranderna 
ingår i ett större doktorandkollektiv på institutionen. Vid 
institutionen bedrivs ytterligare tre forskarutbildningar i pedagogik 
vilket gör att det finns goda möjligheter att ge ämnesspecifika 
kurser inom pedagogik.   
 
Doktorandernas forskningsprojekt utgör delprojekt i större 
forskningsprojekt som leds av avdelningens seniora forskare. På 
detta sätt deltar doktoranderna i de gemensamma 
forskningsaktiviteter som sker på avdelningen. Därtill deltar 
doktoranderna i nätverk så väl inom LiU som nationellt där 
forskningsfrågor inom området arbete och arbetsliv diskuteras. 
Doktoranderna uppmanas även att läsa kurser på andra lärosäten 
vilket är ytterligare ett sätt att vidga nätverken.  
 
I syfte att ytterligare vidga doktorandernas nätverk bör ett mer 
aktivt arbete bedrivas i att såväl bjuda in andra doktorander till 
forskarutbildningsmiljön seminarier som uppmuntra 
doktoranderna i den egna forskarutbildningen att delta i andra 
miljöers seminarieverksamhet.  
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Tydliga rutiner finns för att möjliggöra handledarbyte för 
doktorander. Det finns även utvecklade rutiner för att säkerställa 
att doktorandens avhandling håller god kvalitet när doktoranden 
ska disputera.  
 
Merparten av doktoranderna skriver 
sammanläggningsavhandlingar på engelska då utbildningen sedan 
några år tillbaka strakt rekommenderar detta. I 
kvalitetssäkringsprocessen har det identifierats ett behov av att 
utveckla formerna för att ytterligare stötta doktoranderna i deras 
kompetens att skriva vetenskapliga texter på engelska.  
 

Forskarutbildningens 
utformning 
 

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

Uppfyllelse av examensmål 
 

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

Jämställdhetsperspektiv 
 

X     Forskarutbildningen arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv 
i såväl utformning, genomförande som innehåll. 
Jämställdhetsperspektiv och normkritik aktualiseras i flera 
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pågående forskningsprojekt och diskuteras återkommande i 
seminarier, kurser, i förhållande forskningsresultat etc.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

X    Forskarutbildningen följs löpande upp dels genom gemensamma 
rutiner för hela institutionen, dels genom mer avdelningsspecifika 
rutiner.  
 
Genomförda forskarutbildningskurser utvärderas och följs upp av 
institutionens forskarutbildningsnämnd.  
 

Doktorandperspektiv X    Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Doktorandrepresentation finns i 
institutionsstyrelse samt i institutionens forskarutbildningsnämnd. 
Doktoranderna är även organiserade i ett doktorandråd där de 
tillsammans diskuterar frågor vilka sedan lyfts till bland annat 
forskarutbildningsnämnden för fortsatt diskussion. Vidare har FUS 
en viktig roll, FUS samlar doktoranderna vid ett årligt möte för att 
diskutera olika utbildningsrelaterade frågor. Doktoranderna ges 
även möjlighet att påverka vilka kurser som ska ingå i kursutbudet 
kommande år.  
 
Doktoranderna inkluderas även i avdelningens reguljära 
verksamhet och mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att 
påverka utbildningen och arbetsförhållandena. Avdelningschefen 
genomför medarbetarsamtal med doktoranderna. 
Forskningsledaren och avdelningschefen har ett nära samarbete 
och samverkar kring doktorandernas arbetssituation vad gäller 
forskarutbildning och doktorandernas medverkan i 
grundutbildning.  
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I likhet med flera andra forskarutbildningar förekommer upplevelse 
av stress hos doktorander. Medvetenheten hos handledare och 
avdelningschef om stressrelaterade frågor är god och det finns 
rutiner för att i möjligaste mån fånga upp tidiga signaler på 
ohälsosam stress samt vidta lämpliga åtgärder.  
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

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

Hållbarhetsperspektiv 
 

 X   Hållbar utveckling integreras framför allt i forskarutbildningen 
genom doktorandernas avhandlingsarbeten där hållbar utveckling 
vad avser sociala och organisatoriska aspekter främst aktualiseras. 
Ett bredare perspektiv på hållbar utveckling bör integreras i 
forskarutbildningen.   
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Den nominella studietiden motsvarar ca fyra års heltidsstudier. Noteras att samtliga nu aktiva doktorander har tidigare avlagda examina vid LiU. Vid 
de senaste rekryteringarna har det dock funnits sökande med examen från andra lärosäten.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv 
fungerar väl. I samband med detta kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. 
Utöver dessa identifierade områden ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   


