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Handlingsplan för forskarutbildningen Tema Genus  

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

 
Bedömningsområde  Vad ska 

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

vara klart?  
Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Uppfyllelse av 
examensmål 
 

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. 
 

• Institutionalisera stödet 
för att presentera och 
diskutera forskningsresultat i 
dialog med omgivande 
samhälle, genom att 
tillhandahålla anslagsmedel 
till doktorandinitierad 
kunskapsdelning från deras 
avhandlingsprojekt (resor för 
att ge återkoppling till 
informanter, deltagande i 
debatter och samtal med 
media, olika kulturella 
evenemang, utställningar, 
filmvisningar, festivaler mm) 
 

• Göra insatserna inom 
detta område synliga för 
doktoranderna genom att: 
 Vartannat år arrangera 

högre seminarium med 
inbjudna akademiska 
aktivister från utlandet 
(VT 2022, VT 2024, 
etc.) 

Fortlöpande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarier: 

(VT 2022, VT 
2024, etc.) 

 
 
 
 
 

Avdelningschef (Persson)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avdelningschef (Persson) har 
det övergripande ansvaret för 
att nedanstående genomförs. 

 
Seminarier: ansvarig för 

organisering av högre 
seminariet (Tlostanova) 
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 Vartannat år arrangera 
workshops för att dela 
erfarenenheter från 
avdelningens insatser 
inom samverkan (HT 
2021, HT 2023, etc) 
 

 Löpande informera 
doktoranderna om 
möjligheter utanför 
den egna miljön vid 
LiU att lära sig mer om 
kunskapsdelning med 
omgivande samhälle 
(t.ex. 
biblioteksarrangerade 
kurser om 
forskningsetik, om 
copyright, och creative 
commons, om att välja 
lämpliga tidskrifter för 
publicering, om att 
synliggöra sin egen 
forskning, mm.)  

Workshops: 
(HT 2021, HT 
2023, etc) 

 
 

 
 
Information 

om kurser 
inriktade mot 
forskningens 
sociala inverkan   

 

Workshop:  Dr. Fredy 
Alberto Mora Gamez 

 
 
 
 
 
Information om 

samhällsinriktade kurser 
utanför tema G: FUÄ 
(Tlostanova), Temas 
kommunikatörsteam. 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 
 

Genomförda 
doktorandkurser följs 
löpande upp men 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. 

Kurskoordinatorerna 
genomför kursutvärderingar 
efter avslutad kurs, och laddar 
sedan upp resultatet i 
Lisam/Sharepoint där detta 
görs tillgängligt för både 
doktorander och lärare, 
organiserat i mappar för 
respektive år. Resultaten från 
kursutvärderingarna 
presenteras och diskuteras 
också löpande på 
handledarmötena med syftet 
att regelbundet utveckla och 
samordna de kurser som ges. 
De förändringar och 
förbättringar som 
utvärderingarna resulterar i 
rapporteras i inledningen på 
kursen när den ges nästa 
gång, och rapporteras vid 
mötet mellan doktorander, 
avdelningschef och FUÄ som 
kommer att hållas varje 
termin.    

Fortlöpande (med 
start VT 2021)  

FUÄ (Tlostanova) – ansvarar 
för processen och säkerställer 
att utvärderingar är korrekt 
lagrade, samt rapporterar 
resultat och förbättringar till 
doktorander vid det 
återkommande mötet.  
 
Kurslärare – genomför 
utvärdering, laddar upp 
resultaten, presenterar 
resultaten vid handledarmötet, 
följer upp förbättringar, 
informerar nya kohorter om 
vilka förändringar som gjorts 
till följd av föregående 
utvärdering. 
 
Handledarkollegiet – 
säkerställer att 
utvärderingarna diskuteras 
och föranleder adekvata 
åtgärder.    
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Doktorandperspektiv 
 

Doktoranderna har 
identifierat ett behov av 
att inom miljön  
ha regelbundna 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 undervisnings-
uppdragen inom Tema 
Genus begränsade och en 

Ett sådant återkommande 
möte, särskilt inriktat på 
doktoranders behov, frågor 
och välmående, och 
genomfört av FUÄ och 
avdelningschef kommer inom 
kort att etableras. Mötet 
kommer att hållas varje 
termin.  

 
 

För att bättre organisera 
stödet till doktorander att 
hitta relevanta kursuppdrag 
utanför den egna miljön 
kommer möjliga 
undervisningsuppdrag att 
lyftas fram och bli en stående 
punkt vid avdelningens APT. 
Avdelningschefen kommer 
erbjuda samtliga medarbetare 
att dela med sig av möjliga 
uppdrag som de känner till, 
och som kan delges hela tema 
Genus. 

Fortlöpande (med 
start VT 2021), en 
gång per termin.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Fortlöpande med 
start VT 2021, tre 
till fyra gånger per 
termin. 

Mötet:  
Avdelningschef (Persson) med 
stöd av 
 FUÄ  (Tlostanova)  och 
doktorander.  
Doktorander (ansvariga för att 
lyfta fram sina frågor och 
sådant som är angeläget för 
dem att diskutera.)  

 
 

Avdelningschef (Persson) med 
stöd av samtliga handledare 
och lärare, som får kännedom 
om relevant information om 
undervisningstillfällen.  
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del doktorander åtar sig 
undervisningsuppdrag 
utanför miljön för att  
meritera sig avseende 
pedagogisk kompetens. 
Ansvariga för forskar-
utbildningen bör överväga 
om det kan skapas 
strukturer för att 
ytterligare stötta 
doktoranderna att finna 
relevanta undervisnings-
uppdrag utanför miljön.  
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Arbetslivsperspektiv 
och samverkan 
 

Viss uppföljning görs av 
alumner men rutiner för 
mer regelbunden och 
systematisk uppföljning av  
alumner bör göras. 
 
 
 
 
 
En utmaning och 
begränsning ligger 
emellertid i att det totala  
undervisningsuppdraget 
inom avdelningen är 
begränsat.  
Doktoranderna uppmanas 
även att ta undervisnings-
uppdrag utanför miljön, 
en svårighet i detta är 
dock för de doktorander 
som  
inte har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att 
bedriva undervisning. Se 

Information om alumners 
anställningar och utveckling 
kommer att samlas in mer 
systematiskt, och den årliga 
alumnidagen kommer att 
återinföras – till denna dag 
inbjuds alumner att tala om 
sin professionella utveckling, 
med ämnets doktorander.   

 
För att stärka möjligheterna 
att få externa undervisnings-
uppdrag och för att öka 
chanserna till anställning efter 
examen kommer 
doktoranderna att än 
tydligare uppmuntras att gå 
kurser i svenska – något som i 
vissa fall kan understödjas 
genom deltidsledighet från 
forskarstudierna för att delta i 
intensiv språkutbildning så 
effektivt som möjligt.  
 
 
 

Fortlöpande. 
Nästa 
alumnimöte 
planeras till VT 
2022  

 
 
 
 
 

Fortlöpande 
Doktoranderna 
informeras 
regelbundet om 
kommande kurser 
i svenska, och får 
stöd i sina 
ansträngningar 
att lära sig 
svenska  

 
 
 
 
 
 

Koordinator  (Pernrud) 
(insamling av information om 
alumner), 
Avdelningschef (Persson) med 
stöd avFUÄ (Tlostanova) och 
doktoranderna, organiserar 
möten, bjuder in alumner och 
planerar agenda för mötena.  
 
 
Koordinator (Pernrud) 
(informerar om kommande 
kurser). 
Avdelningschef (Persson) och 
FUÄ (Tlostanova) – 
Uppmuntrar och förklarar  
under det återkommande 
terminsmötet samt i 
medarbetarsamtal och 
liknande vikten av att lära sig 
svenska för framtida 
anställning, och för att göra 
det möjligt att åta sig externa 
undervisningsuppdrag.  
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även kommentar om 
undervisning under  
doktorandperspektivet.  
 

 
 
 
 
En serie seminarier om 
framtida anställnings-
möjligheter kommer att 
arrangeras, till att börja med i 
form av:  
 “Vad händer nu? Tips 

och tricks för tiden 
efter disputation” 
(med talare från tema 
G, liksom alumner 
från andra sektorer)  

 “Uppstartföretag? – 
att tänka utanför 
bekvämlighetszonen. 
En konversation med 
LiU Innovation”  

 
InterGender kohort-möten 
(internationella 
nätverksaktiviteter).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juni 2021 
 
 
 
 
 
VT 2022 

 
 
 
 
 

HT 2022 
 

 
 
 
 
Professor Ericka Johnson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intergender kohortmöten – 
Dr. Edyta  Just 
 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  
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Beslut i detta ärende har fattats av Filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och 
ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Max Björklund, Mathias Broth (föredragande), Asta 
Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Mark Granberg, Björn Ivarsson Lilieblad och Oscar Vines. Därutöver har närvarit utbildnings-
ledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), kanslichef Magnus Vik, koordinator och sekreterare Pia Brink samt den fackliga 
representanten Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan 
          Mathias Broth     

Prodekan  
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