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Handlingsplan för forskarutbildningen Välfärdsrätt   

 

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?  

FSF 22-1.12b 
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Handledar- och 

lärarkompetens 

 

För att möjliggöra en tillväxt 

som forskarutbildningsmiljö 

och skapa en långsiktig 

stabilitet i handledargruppen 

bör miljön utveckla en plan 

för hur handledarresursen 

ska säkras i det längre 

perspektivet.  

Doktoranderna tilldelas en 

handledare pro forma i 

samband med antagningen 

och har därefter möjlighet 

att själva välja handledare. 

En konsekvensanalys av 

denna modell för fördelning 

av handledarresurser bör 

göras och beroende av 

utfallet av 

konsekvensanalysen kan 

rutinerna behöva ses över.  

Minst en ny lektor med särskild 

kompetens inom välfärdsrätt 

kommer att rekryteras under våren 

2022.  

 

Det nära samarbetet mellan socialt 

arbete och välfärdsrätt kommer att 

fördjupas för att möjliggöra en 

bredare rekryteringsbas när 

handledare ska utses i framtiden.  

 

Lektorer vid avdelningen ska stöttas 

i sin kompetensutveckling för att 

kunna bli docenter.  

 

 

En konsekvensanalys av rutiner för 

utseende av handledare genomförs 

inom ramen för Handledarkollegiet. 

Rutinerna kan komma att ses över 

utifrån utfallet av denna analys.  

 

VT 2022 

 

 

 

 

Löpande, med start 

VT 2022 

 

 

 

 

Löpande, med start 

VT 2022 

 

 

 

 

 

VT 2022 

Avdelningschef i samarbete med 

forskarutbildningsansvarig. 

 

 

Forskarutbildningsansvariga i 

välfärdsrätt och socialt arbete. 

 

 

 

Avdelningschef (övergripande 

ansvarig) samt ämnesansvariga i 

välfärdsrätt och socialt arbete. 

 

 

 

Forskarutbildningsansvarig. 
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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 

kursutvärderingssammanställningen 

Fr o m 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. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 

Dnr LiU-2020-03708 
4(6) 

 

 

 
 
 
 
 

 

publiceras på Handledarkollegiets 

Lisam-sida.  

 

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 de 

diskussioner som förs kommer vi att 

ta beslut om hur det fortsatta 

alumniarbetet ska utformas.   

 

HT 2022  Forskarutbildningsansvariga vid 

avdelningen.  
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Hållbarhetsperspektiv 

 

Det arbete som redan utförs 

bör vidareutvecklas för att 

ytterligare integrera samtliga 

dimensioner av hållbar 

utveckling i utbildningen, 

avseende såväl innehåll som 

arbetsformer. 

 

Ett utvecklingsmål för den 

välfärdsrättsliga forskningen är att 

förstärka kopplingen mellan 

forskning om välfärd och ekologisk 

hållbarhet samt välfärd och hälsa.  

 

Kommande 

forskarutbildningskurser ska 

behandla samtliga dimensioner av 

hållbar utveckling, det vill säga, de 

ekologiska, ekonomiska och sociala 

aspekterna av begreppet hållbar 

utveckling. Detta kommer att ske 

genom digitala lösningar för att 

undvika resande, samt genom ett 

urval av kurslitteratur som specifikt 

behandlar frågor kring hållbar 

utveckling. Vidare kommer 

doktoranderna kunna delta i den 

gemensamma kurs i hållbar 

utveckling som Tema M arrangerar 

på uppdrag av fakulteten. 

 

HT 2022 Forskarutbildningsansvarig 
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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 

 

 


