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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Tema Genus 
Datum:  2021-04-12 
 
Närvarande vid dialogen: Madina Tlostanova, professor Tema Genus; Per Gyberg, prefekt, Tema; Judith Lind, FUS, Tema; Ruben Hordijk, 
doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och har en tydlig 
profilering. Ämnet är tvärvetenskapligt och inom sitt fält unikt då 
fler infallsvinklar på området inkluderas än vad som vanligtvis görs 
inom mer traditionella forskarutbildningar inom genusvetenskap.  
 

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 
förändras, finns utrymme för att utöka doktorandgruppen.  
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
forskningsfält. Vidare har samtliga handledare genomgått 
handledarutbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande 
kompetens. Miljön uppmanar och möjliggör för de seniora forskare 
som behöver genomgå handledarutbildning att göra så.  
 
Viss kompetensbrist noteras inom delar av för ämnet centrala 
områden. Emellertid har en nyrekryteringsprocess av en professor 
initierats. Avsikten med nyrekryteringen är att täcka upp för något 
av de områden som handledargruppen idag är svagare inom.  
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Miljön har väl utvecklade rutiner och processer för kollegialt 
erfarenhetsutbyte mellan handledare. Handledarna tar även ett 
kollektivt ansvar för de doktorander som finns inom miljön.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

X    Forskarutbildningsmiljön är en internationellt sammansatt miljö 
där flera doktorander har genomfört tidigare utbildning från 
lärosäten i andra länder.  
 
Miljön har sedan 2008 deltagit i det europeiska samarbetet 
InterGender som fram till 2014 finansierades av Vetenskapsrådet. 
Sedan januari 2015 deltar miljön i konsortiet InterGender inom 
vilket doktorander erbjuds deltagande kurser, internationella 
utbyten etc. Tema Genus är en central aktör inom detta konsortium 
vilket ger doktoranderna goda villkor att nyttja de resurser 
(exempelvis kurser) som erbjuds inom konsortiet. Därtill har miljön 
flera upparbetade samarbeten med andra relevanta 
forskningsmiljöer såväl nationellt som internationellt. Miljön gästas 
regelbundet också av såväl etablerade forskare som doktorander. 
Genom de samarbeten som miljön etablerat ges doktoranderna 
goda möjligheter att vidga sin forskarutbildningsmiljö.  
 
Inom miljön bedrivs regelbunden seminarieverksamhet i vilken 
såväl doktorander som seniora forskare deltar aktivt. Miljön har 
som uttalad princip att anställda inom miljön fysiskt ska befinna sig 
på arbetsplatsen minst tre dagar i veckan.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

X    Forskarutbildningen är väl strukturerad och genomförs i enlighet 
med den gällande allmänna studieplanen.  
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Det finns en välstrukturerad process för att säkerställa 
progressionen i doktorandens avhandlingsarbete samt slutligen 
säkerställa kvaliteten i avhandlingen innan disputation. 
 

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, bland annat genom den 
doktorandstege som tillämpas inom miljön samt uppföljning av 
ISP.  
 
Det noteras att måluppfyllelsen för examensmål 6 avseende 
delaspekten att presentera och diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med samhället i övrigt är något svagt och 
strukturer i utbildningen bör därför utvecklas för att säkerställa 
samt underlätta för samtliga doktorander att nå även denna del av 
examensmål 6.  
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

X     Jämställdhetsperspektivet är väl integrerat i såväl utbildningens 
genomförande som innehåll.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

  X    Forskarutbildningen följs löpande upp avseende enskild doktorands 
progression men även på en mer övergripande nivå. Regelbundna 
möten genomförs i handledarkollegiet där frågor om kursutbud, 
uppföljning av genomförda kurser samt doktoranders progression 
diskuteras.  
 
Genomförda doktorandkurser följs löpande upp men det finns ett 
behov av att utveckla en mer systematisk process för att utvärdera 
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kurser, återkoppla till doktorander hur deras synpunkter tas om 
hand samt hur kursvärderingar används för kommande 
kursutveckling.  
 

Doktorandperspektiv  X   Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Exempelvis deltar doktoranderna i 
avdelningsmöten, är representerade i institutionens 
forskarutbildningskommitté och är även via studentkåren 
representerade i andra fora. Doktorandernas ges också möjligheter 
att framföra synpunkter i de kursvärderingar som genomförs efter 
varje avslutad kurs.  
 
Doktoranderna har identifierat ett behov av att inom miljön även 
regelbundet ha möten där doktorandfrågor sätts i fokus. Ansvariga 
för forskarutbildningen bör utveckla en mötesstruktur där detta 
behov tillgodoses.  
 
Doktoranderna erbjuds möjligheten att delta i undervisning inom 
grundutbildningen. Ansvariga i miljön försöker fördela uppdragen 
dels utifrån doktorandernas kompetens och önskemål, dels utifrån 
att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt. Dock är 
undervisningsuppdragen inom Tema Genus begränsade och en del 
doktorander åtar sig undervisningsuppdrag utanför miljön för att 
meritera sig avseende pedagogisk kompetens. Ansvariga för 
forskarutbildningen bör överväga om det kan skapas strukturer för 
att ytterligare stötta doktoranderna att finna relevanta 
undervisningsuppdrag utanför miljön.  
 
 



dnr LiU-2020-03704    Sida 5 av 6  
    
 

 
 
 
Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Den nominella studietiden motsvarar drygt fyra års heltidsstudier.  
 
 
 
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

 X  Inom forskarutbildningsmiljön arbetas det aktivt med att förbereda 
doktoranderna för ett yrkesliv såväl inom som utanför akademin, i 
Sverige och internationellt. Viss uppföljning görs av alumner men 
rutiner för mer regelbunden och systematisk uppföljning av 
alumner bör göras.  
 
Det eftersträvas att samtliga doktorander ska få goda möjligheter 
att medverka i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå då 
detta är meriterande inför framtida anställningar inom akademin. 
En utmaning och begränsning ligger emellertid i att det totala 
undervisningsuppdraget inom avdelningen är begränsat. 
Doktoranderna uppmanas även att ta undervisningsuppdrag 
utanför miljön, en svårighet i detta är dock för de doktorander som 
inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att bedriva 
undervisning. Se även kommentar om undervisning under 
doktorandperspektivet.  
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

X    Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningen.  
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Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekan en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen Tema Genus fungerar väl. I samband med detta 
kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden 
ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i Tema Genus. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   


