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Handlingsplan för forskarutbildningen socialt arbete    

 

Utifrån genomförd dialog och bedömning används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och 

när de ska genomföras samt vilken funktion som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vilken funktion ansvarar för….” anger flera 

ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att FUS har det övergripande ansvaret men att 

forskningsledaren (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 

 

Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 

Bedömningsområde  Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vilken funktion 

ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  
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Forskarutbildningsmilj

ö 

 

I 

kvalitetssäkringsprocesse

n har det identifierats ett 

behov att utveckla 

formerna för att 

ytterligare stötta 

doktoranderna i deras 

förmåga att skriva 

vetenskapliga texter i 

olika format och särskilt 

med betoning på 

akademiskt skrivande på 

engelska. 

Som ett led i arbetet med att stötta 

doktorandernas akademiska 

skrivande kommer en särskild kurs 

om olika former av skrivande att 

utvecklas av Susanna Alakoski, i 

samarbete med Linnéuniversitetet 

och Mittuniversitetet, som kommer 

att ges HT 2022.  

 

För att stötta doktorandernas 

skrivande på engelska kommer 

doktoranderna uppmuntras att delta 

i internationella sammanhang och 

presentera delar av sitt arbete på 

engelska (på både konferenser och 

kurser, t.ex. inom ramen för det 

upparbetade samarbetet kring 

Nordisk-baltiska forskarskolan i 

socialt arbete).  

 

Därutöver kommer doktoranderna 

att uppmuntras att delta i kurser 

som rör skrivande på engelska som 

anordnas på andra institutioner vid 

LiU, samt att på egen hand initiera 

och anordna workshops som ger 

Kursen ska 

planeras 

under VT 

2022 och ges 

HT 2022 

 

 

 

 

Fr om VT 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr o m VT 

2022 

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig 

tillsammans med 

kursansvariga 

 

 

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig  

tillsammans med 

handledare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig   
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tillfälle att både presentera texter 

skrivna på engelska och diskutera 

frågor som rör skrivande på 

engelska.      

 

Framöver kommer de 

forskarutbildningskurser som 

anordnas vid avdelningen att 

innehålla fler inslag av både texter 

och inlämningsuppgifter skrivna på 

engelska.  

 

 

 

 

 

Ny rutin 

etableras och 

tillämpas fr o 

m VT 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig  

ansvarar för att etablera 

rutin som kursansvariga 

därefter ansvarar för att 

tillämpa och utvärdera 
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Forskarutbildningens 

genomförande 

 

Av nyckeltalen framgår... 

att det är vanligt 

förekommande att 

doktoranderna inte blir 

klara inom den 

stipulerade tiden. En 

genomlysning av vad som 

föranleder förseningar bör 

göras för att identifiera 

om det föreligger några 

systematiska förhållanden 

som orsakar att 

doktoranderna inte blir 

klara i tid och utifrån 

detta vidta lämpliga 

åtgärder. 

Arbetet med att utvärdera den 

senaste doktorandantagningen har 

påbörjats och kommer att fortsätta 

inom ramen för Handledarkollegiet, 

samt dokumenteras. Följande 

antagningar kommer att dra lärdom 

av utfall av denna utvärdering.  

 

Tydligare rutiner för planering av 

undervisning kommer att tas fram, 

för att ge handledare bättre insyn i 

doktorandernas tjänstgöring och för 

att skapa en så god planering av 

arbetet som möjligt. Handledare 

kommer här att delta i 

planeringssamtal mellan 

studierektor och doktorand.  

 

En modell för mentorer kommer att 

utarbetas som, utöver det stöd som 

handledarna ger, kan introducera 

doktoranderna på arbetsplatsen och 

erbjuda konkret stöd i arbetet, med 

allt från undervisning till andra 

arbetsuppgifter.   

 

Utvärderinge

n påbörjas VT 

2022 och 

avslutas HT 

2022. 

 

 

 

 

Arbetet med 

att ta fram 

påbörjas VT 

2022 för att 

därefter 

tillämpas fr o 

m HT 2022 

 

 

 

En modell 

utarbetas HT 

2022 för att 

därefter 

tillämpas fr o 

m VT 2023 

 

Forskarutbildningsansvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig 

(huvudansvarig) i 

samarbete med studierektor 

(som ansvarar för att 

anordna och genomföra 

planeringssamtal).  

 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig

a vid avdelningen 

(huvudansvariga), i samråd 

med handledare samt 

doktorandråd.  
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En fördjupad analys av orsaker till 

avvikelser i tid under 

forskarutbildningen kommer att 

genomföras inom ramen för 

handledarkollegiet, med 

inhämtande av erfarenheter från 

doktoranderna. Utifrån utfallet av 

denna analys kan ytterligare 

åtgärder bli aktuella, för att ge 

doktorander bättre förutsättningar 

att genomföra forskarutbildningen 

inom givna tidsramar.  

 

 

 

Påbörjas VT 

2022 och 

slutförs HT 

2022 

 

 

Forskarutbildningsansvarig

a vid avdelningen 

(huvudansvarig), i samråd 

med doktorandrådet.  
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Uppföljning, åtgärder 

och återkoppling 

 

Det finns ett behov av att 

utveckla en mer 

systematisk process för att 

utvärdera kurser, 

återkoppla till 

doktorander hur deras 

synpunkter tas om hand 

samt hur kursvärderingar 

används för kommande 

kursutveckling. 

 

Utvärdering ska alltid genomföras i 

slutet av genomförda 

doktorandkurser, dels muntligen, 

dels skriftligen, anonymiserat. 

Frågor om vad som fungerat väl, vad 

som behöver förbättras samt hur 

detta kan ske, ska ingå i den 

skriftliga utvärderingen som 

besvaras anonymt. Kursansvarig 

sammanställer svaren från 

kursdeltagarna och framlägger 

denna sammanställning för 

Handledarkollegiet. I kollegiet 

diskuteras lärdomar samt åtgärder 

för framtida kurser. Diskussionerna 

dokumentera. Särskilt ska 

diskuteras hur vi behåller det vi lärt 

oss i samband med utvärderingen, 

till nästa omgång då kursen och 

gruppens behov kan se olika ut. 

Dokumentationen från 

sammanträdet samt 

kursutvärderingssammanställninge

n publiceras på Handledarkollegiets 

Lisam-sida.  

 

Denna rutin 

etableras 

under VT 

2022  

 

Kursansvarig samt 

Handledarkollegiet. 

Ordförande i 

Handledarkollegiet (tillika 

forskarutbildningsansvarig) 

ansvarar för att 

utvärderingen och den 

dokumenterade 

uppföljningen från 

diskussionen på 

Handledarkollegiet 

publiceras på Lisam-sidan 

för Handledarkollegiet samt 

kommuniceras till 

doktorandgruppen. Lisam-

sidan är öppen för alla 

medarbetare vid 

avdelningen. När 

nyanställningar sker ges 

tillgång till denna sida. 
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Arbetslivsperspektiv 

och samverkan 

 

Ett systematiskt arbete 

bör utvecklas för att så 

småningom följa upp 

alumner och inhämta 

deras erfarenheter från 

utbildningen. Det senare i 

syfte att skapa underlag 

för att ytterligare utveckla 

kvaliteten i utbildningen.   

 

Som ett led i att föra kontinuerliga 

diskussioner om erfarenheter under, 

av och efter forskarutbildningarna 

vid avdelningen kommer vi att 

bjuda in alumner (i socialt arbete, 

eftersom det än så länge inte finns 

några alumner i välfärdsrätt). 

Utifrån dessa diskussioner tas 

beslut om hur det fortsatta 

alumniarbetet ska utformas.   

 

Arbetet 

påbörjas HT 

2022 därefter 

tillämpas från 

VT 2023 

 

Forskarutbildningsansvarig

a vid avdelningen 

 

 

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

handlingsplanen.  

Handläggning av beslutet  

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av Mathias 

Broth. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Ulf Melin, ledamöterna Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Max Björklund, 

Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Mark Granberg, Joakim Kärnborg, Per Simfors och Oscar Vines. Därutöver har närvarat 

utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Magnus Vik och koordinator och sekreterare Pia Brink samt facklig 

representant Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 

 
 

Ulf Melin 

Dekan          Mathias Broth 

           Prodekan 


