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Denna rapport syftar till att beskriva hur kvalitetssäkringsarbetet går till inom 

forskarutbildningen i naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid TekNaD, ISV. 

Rapporten är författad av professor Jonas Hallström (forskningsledare teknikens 

didaktik), biträdande professor Magnus Hultén (forskningsledare 

naturvetenskapernas didaktik) och biträdande professor Maria Simonsson (FUS). I 

arbetet med rapporten har vi utgått från de instruktioner som getts vid möte med 

prorektor och utbildningsråd 24 april 2018 samt dem som finns i den mall som 

rapporten använt som underlag. I synnerhet detta citat har varit vägledande: 

 
Denna del i kvalitetssäkringsarbetet vid LiU fokuserar på hur forskarutbildningen 

säkerställer att doktorander ges goda förutsättningar att nå målen i examensordningen, och 

på hur LiU säkerställer att doktoranderna1 har nått examensmålen när examen utfärdas. 

Dessutom ska kvalitetssäkringsarbetet vid LiU belysa hur väl uppföljnings-, åtgärds- och 

återkopplingsrutinerna på ett systematiskt sätt bidrar till att utveckla forskarutbildningen. 

Vid LiU finns beslut där kvalitetssäkringsarbetet regleras och beskrivs i detalj (se LiU:s 

gemensamma modell för kvalitetssäkring samt Processbeskrivning av LiUs modell för 

kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå, Dnr LiU-2017-01507) (s. 1). 

 

Mallen är framtagen av Kvalitetsrådet vid LiU och bygger i sin tur på Vägledning för 

utbildningsutvärdering på forskarnivå som framställts av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för kvalitetssäkringsarbetet.  

 

Nedan följer olika områden som ska belysas, och varje avsnitt besvarar ett antal 

frågor om forskarutbildningen som också tagits fram av Kvalitetsrådet. Vi vill redan 

här betona att forskningsmiljön och forskarutbildningen vid TekNaD är unik i den 

meningen att det är två olika forskarutbildningsämnen, och därmed två olika 

studieplaner, som rapporten gäller, samtidigt som forskarutbildningen i allt 

väsentligt är gemensam (ex. gemensam antagning, gemensamma seminarier, 

forskarutbildningskurser m.m.). Forskningsmiljön TekNaD vid ISV, LiU etablerades 

hösten 2011 som en lokal fortsättning på den Nationella forskarskolan i 

                                                           

 

 
1UKÄ använder ordet ”doktorand”, vilket definieras i förordningen som en student som 
är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. 
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naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD. Den s.k. ”Framtidsgruppen” 

förordade – och SUV beslutade – att det även fortsatt skulle vara ”två miljöer i 

samverkan”. Denna organisatoriska förändring har inneburit att verksamheten styrt 

om från nationell forskarskola till en lokal forskningsmiljö vid LiU med koppling till 

lärarutbildningen. Fram till 2016 styrdes forskarutbildningen av i stort sett samma 

studieplaner som de som gällt under FontD-tiden. I dem betonades ämneskunskapen 

som särskilt krav i den särskilda behörigheten vid antagning (minimum 90 hp). 

Genom ändringar 2016 har utbildningen även öppnats för lärare, där kraven är att 

man ska ha lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap eller teknik 

(minimum 30 hp). Detta innebär att forskarutbildningen breddats från att ha 

tonvikten huvudsakligen vid det ämnesmässiga, till att också lägga vikt vid 

förankringen i lärarprofessionen och därmed i skolans praktik. Denna förändring har 

inneburit möjlighet till forskarutbildning även för förskollärare och därmed ökad 

relevans av den forskning som produceras i forskarutbildningen för lärarutbildningar 

mot tidigare år och förskola. 

 

1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapernas didaktik 

SCB-kod: 50302 

Examensbenämning: Filosofie licentiat/doktor i naturvetenskapernas didaktik 

Nyckeltal beslutade av fakulteten: -  

Länk till allmän studieplan: 

https://old.liu.se/uv/forskutb/utbildningar/1.217982/sp-naturvet.pdf 

 

Bedömningsgrund: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling 

till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och 

adekvat.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och 

forskarutbildningsämnets avgränsning 

Enligt studieplanen i naturvetenskapernas didaktik (2016-10-25) är målen för 

forskarutbildningen: 

 

Forskarutbildningen avser lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om 

naturvetenskap. För att nå framgång inom forskning i naturvetenskapernas didaktik krävs 

såväl en disciplinär förankring i naturvetenskap som kunskap i utbildningsvetenskaplig 

metodologi samt tvärvetenskapliga perspektiv. Metoder och teoribildning är som regel, 

samhällsvetenskapliga, statistiska och/eller humanistiska, men forskningen utgår från det 

naturvetenskapliga innehållet. Dessutom är kunskaper om den didaktiska praktiken en 

förutsättning för relevansbedömning.  
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Forskarutbildningen i naturvetenskapernas didaktik har som mål att doktoranden skall 

uppnå:  

- brett kunnande inom naturvetenskapernas didaktik samt specialistkunskap inom något 

delområde,  

- förmåga att följa och värdera forskningsutvecklingen inom ämnesområdet 

naturvetenskapernas didaktik och  

- förmåga till självständigt och kritiskt vetenskapligt arbete (s. 1).  

 

Naturvetenskapernas didaktik kan beskrivas genom sina kopplingar till dels 

ämnesområden (gäller både naturvetenskapliga och humanistiska och 

samhällsvetenskapliga), dels angränsande områden inom utbildningsvetenskap och 

slutligen undervisningen. Området är idag ett väletablerat forskningsområde såväl 

internationellt som nationellt. Framför allt är det från 1960 som området utvecklats. 

Före 1960 var det i princip endast i USA man fann denna typ av forskning (Helldén, 

2009). Den amerikanska prestigetidskriften Science Education, för att ta ett exempel, 

har funnits i över 100 år.  

 

Från ca 1960 expanderar det naturvetenskapsdidaktiska området radikalt, pådrivet 

dels av en stark tekniskt och naturvetenskapligt driven samhällsutveckling, dels av 

att naturvetenskaplig kunskap blev ett vapen i det kalla kriget. Internationellt talar 

man om ”Sputnikchocken” som fick eko i hela västvärlden och ledde till stora 

satsningar inom det naturvetenskapsdidaktiska området, som sedan dess har 

fortsatt. Satsningar på god grundläggande utbildning inom naturvetenskap har setts 

som centralt för ett lands ekonomiska utveckling, vilket i sin tur givit resurser till 

forskning inom detta område. Som Sveriges första doktor i ämnet brukar Björn 

Andersson räknas; 1976 blev han doktor i “pedagogik med ämnesmetodisk inriktning 

avseende ämnet fysik”. 1997 blev han professor i ”ämnesdidaktik”. Utvecklingen av 

ämnet i Sverige tog dock fart först under 00-talet, framför allt genom forskarskolan 

FontD, med säte i Linköping. I en av de senaste forskningsöversikterna ligger Sverige 

på tionde plats av de länder som publicerar mest inom området i högrankade 

tidskrifter, ett resultat mycket tack vare satsningen på forskarskolan (Lin, Lin, & Tsai, 

2014). Det finns en mängd stora konferenser inom det naturvetenskapsdidaktiska 

området, såväl internationella som nationella inriktade specifikt mot 

naturvetenskapernas didaktik, exempelvis NARST (USA), ESERA (Europa), IOSTE 

(internationell), FND (svensk). NorDiNa är en nordisk tidskrift inom 

naturvetenskaps- och teknikdidaktik som etablerades 2005 och som också haft 

betydelse för fältets utveckling.  

   

Forskningsfokus bland doktoranderna ligger främst på förskola, fritidshem, grund- 

och gymnasieskolan. Även lärande vid science center finns representerat. 

Metodmässigt finns en stor bredd representerad bland doktoranderna. Utmärkande 

för inriktningen senaste åren är ökat fokus på andra aspekter än de rent språkliga – 

såsom bilder, material och gester – i lärande av naturvetenskap.  
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Flera av doktoranderna har avhandlingar som i delar behandlar mer 

allmändidaktiska frågeställningar. Detta är delvis en effekt av att forskningsfokus 

bland doktorander förskjutits mot yngre barn, men också av nya forskningsmetoder 

som etnografiska där fokus riktas mot inlärningskontexten och dess ramar snarare 

än specifikt lärande av begrepp. Balansen mellan mer allmändidaktiska frågor 

kopplat till lärande av naturvetenskap och det rent naturvetenskapsdidaktiska är 

även en viktig fråga i handledning. Denna utveckling följer dock väl den som skett 

inom det naturvetenskapsdidaktiska området internationellt, med ökad metodbredd 

och breddat forskningsfokus.  

 

Forskarutbildningsämne: Teknikens didaktik 

SCB-kod: 50302 

Examensbenämning: Filosofie licentiat/doktor i teknikens didaktik 

Nyckeltal beslutade av fakulteten2: - 

Länk till allmän studieplan: https://liu.se/-/media/allman-studieplan-

forskarutbildning-i-teknikens-didaktik.pdf 

 

Bedömningsgrund: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling 

till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och 

adekvat.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och 

forskarutbildningsämnets avgränsning. 

Enligt studieplanen från 2016-10-25 (se ovan) omfattar forskarutbildningsämnet 

teknikens didaktik följande: 

 
Forskarutbildningen avser lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om teknik. I 

fokus står tekniska grundkunskaper och allmänbildning i teknik. Utbildningen utgår från 

tvärvetenskapliga och ämnesövergripande perspektiv och kräver insikter i teknik-, 

samhälls- och kulturvetenskaperna. Metoder och teoribildning är som regel samhälls- 

och/eller kulturvetenskapliga. 

Forskarutbildningen i teknikdidaktik syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper om 

- hur barn och ungdomar erövrar kunskap om och använder teknik, 

- sambanden mellan teknik, teknikutveckling och samhällsförändringar, 

- villkoren för tekniskt skapande (s. 1). 

 

Just teknik som begrepp och forskningsobjekt har en relativt kort historia. Modern 

ingenjörsvetenskap har 100-150 år på nacken, medan teknikfilosofi, tekniksociologi 

och teknikhistoria uppstod som forskningsfält först efter 1960-talet. Teknikens 

                                                           

 

 
2 Varje fakultet beslutar vilka nyckeltal som ska presenteras och därmed också 
analyseras i kvalitetsrapporten.  
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didaktik är ett ännu yngre forskningsfält som har olika aspekter av det unga ämnet 

teknik i skolan som primära forskningsobjekt. Sverige var ett av de första länderna i 

världen som införde ett teknikämne i början av 1980-talet; i Storbritannien, Nya 

Zeeland m.fl. länder skedde detta först på 1990-talet. Teknik som företeelse har en 

koppling till ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap såväl som 

humaniora, och den breda filosofiska definition av teknikbegreppet som utgör grund 

för forskning inom teknikens didaktik speglar alla dessa traditioner. 

Forskarutbildningen i teknikens didaktik är därför tvärvetenskaplig men hämtar 

samtidigt flertalet metoder från en samhällsvetenskaplig tradition där didaktiken har 

sina rötter. Teknikens filosofiska bredd och teknikämnets korta historia gör att det är 

komplicerat att avgränsa forskarutbildningsämnet och vanligen inkluderas mycket 

mer än ovanstående innehåll som det beskrivs i studieplanen. Inom forskningsfältet 

teknikens didaktik är det vanligt att luta sig mot nedanstående 

Vetenskapsrådsrapport av Hagberg och Hultén (2005). Teknikdidaktisk forskning 

är:  

 
[ . . . ] sådan forskning som behandlar hur man lär sig förmågor och kunskaper i teknik, 

hur lärare undervisar i teknik, innehåll i lärande och undervisning, vilken kunskap som är 

central och vilka kontextuella förhållanden som har betydelse för lärande och undervisning 

i teknik (s. 19). 

 

I princip används definitionen också inom TekNaD för att avgränsa 

forskarutbildningsämnet och det som ska ingå i teknikens didaktik. Följaktligen ges 

här en tydlig inriktning vad det gäller vilka didaktiska frågor som forskarutbildningen 

fokuserar, medan det ämnesteoretiska innehållet kan variera ganska mycket, även 

om det är vanligt att studera den teknik som enligt kursplaner ska behandlas i skolan.  

 

Forskningsfokus bland doktoranderna är brett och ligger främst på förskola, 

fritidshem, grund- och gymnasieskolan. Metodmässigt finns också en stor bredd 

representerad, och forskningsprojekten handlar om tekniska system, bedömning, 

autentiskt lärande, genus, attityder m.m. Det hålls ett visionsseminarium i teknikens 

didaktik varje termin, för att hålla en levande diskussion om vad som utgör relevant 

forskning i ämnet och vårt forskningsprogram utvecklas därvidlag (se 

https://liu.se/forskning/teknikens-didaktik). Nyligen gavs också en 

forskningsöversikt ut över all den svenska forskning som gjorts inom fältet sedan 

början på 1980-talet (Hallström, 2018). 

 

Doktorander och seniora forskare från TekNaD deltar med paperpresentationer i de 

största internationella konferenserna, fr.a. PATT, Pupils' Attitudes Towards 

Technology som hålls varje år runt om i världen, och även t.ex. DATTArc/TERC som 

hålls vartannat år i Australien. De svenska forskarna har vid de senaste årens PATT-

konferenser (fr.a. 2015 och 2016) utgjort den enskilt största nationella 

forskargruppen; här ingick stora delegationer från TekNaD men även från ex. KTH, 

Göteborgs universitet och Karlstads universitet. 

https://liu.se/forskning/teknikens-didaktik
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- Beskriv hur utbildningen arbetar för att följa upp avgränsning av 

forskarutbildningsämnet och dess koppling till vetenskaplig grund.  

En utmaning med just teknikens didaktik är att skolämnet teknik ser så olika ut över 

världen, vilket innebär att även forskningsfältet ser olika ut från land till land. Grovt 

sett kan man dela in de olika traditionerna i en allmänbildningstradition och en 

yrkestradition (t ex för framtida ingenjörsyrke eller annat tekniskt yrke), men 

samtidigt finns också inom båda dessa traditioner i vissa länder inslag av hantverk 

och slöjd. I Sverige dominerar en allmänbildningstradition, och i den meningen har 

vi mycket gemensamt med t.ex. Nya Zeeland, Nederländerna, Australien och delar av 

USA. Och just när det gäller den forskning som relaterar till teknik i skolan är det 

också ofta studier från dessa länder som vi relaterar till i diskussioner om 

forskarutbildningsämnets gränser och innehåll.  

 

När det gäller både naturvetenskapernas och teknikens didaktik följer vi inom 

forskningsmiljön noggrant den vetenskapliga utvecklingen inom dessa 

forskningsfält. Detta görs exempelvis genom att åka på de centrala internationella 

forskningskonferenserna ungefär en gång per år men också genom att följa 

utvecklingen och publicera oss i de mest centrala tidskrifterna och i bokserier på de 

stora förlagen (ex. Springer och Sense). I alla dessa fora sker en fortlöpande 

vetenskaplig diskussion om fältens och forskarutbildningens gränser och utveckling.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning, vilka utvecklingsområden avseende 

forskarutbildningsämnet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 

som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 

utvecklas ytterligare (max 2 sidor). 

Ett utvecklingsområde är att hantera doktorandernas olika bakgrund och 

kompetenser, som potentiellt också påverkar gränsdragningspraktikerna kring 

forskarutbildningsämnena. Utmaningen ligger i att inte doktorandernas projekt blir 

avgränsningen utan att projekten utformas utifrån en tydlig idé av hur fältens gränser 

ser ut och i framtiden bör utvecklas. Därför arbetar vi systematiskt med våra 

forskningsprogram i naturvetenskapernas respektive teknikens didaktik, både 

gemensamt i förhållande till forskarutbildningen som helhet (t.ex. i 

kursverksamheten, där litteraturlistor uppdateras) och i de enskilda 

forskarutbildningsämnena genom seminarier kring ämnenas gränser och utveckling. 

 

Eftersom det är två forskarutbildningsämnen i samma miljö har det samtidigt också 

förts en diskussion kring likheter och skillnader mellan de båda ämnena, ända sedan 

starten av TekNaD 2011. Ett ytterligare utvecklingsområde är att få doktorander och 

seniora forskare att intressera sig för båda ämnena, även om de har sin bas i ett av 

dem. Detta är viktigt för miljön i allmänhet och forskarutbildningen i synnerhet då 

det handlar om legitimiteten av att ha naturvetenskapernas och teknikens didaktik i 

samma forskarutbildning. Den historiska orsaken till detta är TekNaDs ursprung i 
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FontD, den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 

men samtidigt finns också många naturliga kopplingar mellan dessa fält vilket även 

Framtidsgruppen konstaterade. Samtidigt som naturvetenskapernas och teknikens 

didaktik är distinkta fält med sina egna gränsdragningspraktiker, så arbetar vi också 

hela tiden med att synliggöra dessa naturliga kopplingar t.ex. vid seminarier och 

inom kursverksamheten. Det finns innehållsliga kopplingar, exempelvis 

undervisning om system som förekommer i både biologi och teknik, många 

vetenskapliga metoder som är gemensamma för båda fälten liksom förstås 

ämnesdidaktiska frågeställningar som rör både naturvetenskap och teknik (t.ex. s.k. 

enquiry-based learning). 

 

Ett tredje utvecklingsområde är att i samarbete med fakulteten ta fram nyckeltal. 

Exempel på nyckeltal relevanta för TekNaD kan vara genomströmningstid för 

doktorander, liksom antal disputationer/lic-framläggningar per år.  

 

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

Bedömningsgrund: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna 

kompetens (vetenskapliga, pedagogiska) är adekvat och står i proportion till antal 

forskarstuderande samt utbildningens innehåll och genomförande på såväl kort 

som på lång sikt.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Fyll i den lärartabell som bifogas mallen. 

Se Bilaga 1. 

  

- Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna 

vetenskapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till utbildningens 

behov. Med pedagogisk kompetens avses framförallt genomgången 

forskarhandledningsutbildning samt erfarenheter av handledning och 

undervisning. 

Handledarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens är god (se 

lärartabell, Bilaga 1). Ser vi till forskningsmiljön inklusive Lena Tibell och Konrad 

Schönborn vid ITN som också har del av sina anställningar i miljön, så har vi sju 

docentkompetenta handledare, varav två professorer (Jan Schoultz, professor 

emeritus, handleder inte i forskarutbildningen), med en både djup och bred 

forskningskompetens liksom att de också genomgått erforderliga 

högskolepedagogiska kurser. Dock är fyra av dessa inom naturvetenskapernas 

didaktik, två i pedagogiskt arbete medan enbart en är i teknikens didaktik. Med tanke 

på att de båda forskarutbildningsämnena har ungefär lika många doktorander så 
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innebär det förstås en utmaning för teknikens didaktik. Inom detta ämne har vi 

därmed fått låna in kompetens utifrån, t ex från ITN (Jonte Bernhard) och Tema (Per 

Gyberg), så ett utvecklingsområde framöver är att se till att få upp disputerade lärare 

i teknikens didaktik till docentnivå. Här finns möjligheter till forskning, vilket också 

framgår av Bilaga 1, men det handlar också om att utveckla relevanta strategier för 

publicering. 

 

- Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den 

aktuella forskarutbildningen? 

Som helhet ja (se ovan och lärartabell i Bilaga 1). Det är väldigt få av de aktiva 

handledarna som inte genomgått utbildning i forskarhandledning; det är enbart 

några få av de biträdande handledarna som inte har gjort det, och alla 

huvudhandledare inom TekNaD har genomgått forskarhandledningskursen. Alla de 

docentkompetenta fasta lärarna deltar också som lärare i våra 

forskarutbildningskurser. 

 

- Beskriv handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt 

forska, följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens 

inom det egna ämnesområdet. 

De flesta handledare som är anställda inom TekNaD eller vid ITN har antingen 

interna eller externa forskningsmedel för att kunna vidareutveckla sin vetenskapliga 

kompetens inom naturvetenskapernas eller teknikens didaktik (se Bilaga 1). Vi 

arbetar med att se till att lektorer får möjlighet till forskning/kompetensutveckling, 

eftersom det är lätt att forskningen konkurreras ut av andra arbetsuppgifter (t.ex. 

undervisning). Vi ger möjlighet för lektorer att söka medel internt, genom en årlig 

ansökningsomgång (storleken kan variera beroende på ekonomi och behov) och en 

intern ansökningsprocess till TekNaDs forskningsmiljöråd, vilket sedan bedömer och 

väljer ut de ansökningar som ska få medel samt följer upp de projekt som erhåller 

medel. I forskningsmiljörådet ingår de två forskningsledarna i naturvetenskapernas 

respektive teknikens didaktik, enhetschefen för TekNaD, FUS, kursansvarig för de 

obligatoriska forskarutbildningskurserna, en doktorandrepresentant samt en 

administratör. I bedömningen beaktas kvalitet på ansökan, i vilken grad den sökande 

haft forskning i tjänst tidigare samt forskningsmiljöns sammantagna behov. 

Potentiella intressekonflikter förebyggs genom att jävsförhållanden utreds, och i de 

fall merparten av ledamöterna är jäviga tas externa granskare in. 

 

- Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges 

tillräckliga lärar- och handledarresurser? 

Detta handlar dels om den allmänna kompetensförsörjningen vid avdelningen som 

helhet, eftersom de flesta både forskar, handleder och deltar i grundutbildningen. 

Detta har varit och är delvis fortfarande en utmaning för oss då det är brist på lärare 

inom många ämnesdidaktiska områden nationellt sett, men i synnerhet inom 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Här handlar det också om att ge stöd 
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till dem som är handledare, speciellt de som är nya som får gå in som biträdande 

handledare. Vi har regelbundna handledarmöten, en gång per termin, och även 

möten där alla doktorander och handledare möts, för att säkra kvaliteten på 

handledningen och matcha doktorandernas behov. Vi uppmanar också de 

handledare som inte gått den högskolepedagogiska kursen i forskarhandledning att 

göra det. 

  

- Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur 

bedöms stabiliteten se ut under de närmast kommande åren?   

Vi har under de senaste fem åren haft en viss ökning av antalet doktorander vilket 

också inneburit en ökad efterfrågan på handledare. Vi har därmed i vissa fall fått 

anlita handledare från andra institutioner inom LiU och även från andra universitet 

(se Bilaga 1). På lite längre sikt räknar vi dock med att inte växa så mycket mer på 

doktorandsidan, utan att ta in post docs eller utöka medel för lektorer, varför vi 

bedömer att det sammanlagda antalet handledare kommer räcka. 

 

- En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). 

Hur ser principerna ut för att möjliggöra handledarbyten?  

Inom ISV är det enligt gällande hanteringsordning (Dnr ISV-2016-00136) FUS som 

ansvarar för byte av handledare, efter att begäran inkommit från berörd doktorand. 

Institutionsstyrelsen utser sedan ny handledare, på förslag av FUS. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende lärar- och handledarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

Utvecklingsområdena gäller att få fler docenter inom teknikens didaktik, fler lektorer 

med möjlighet att forska och handleda, se ovan. Ett ytterligare utvecklingsområde 

som inte tidigare nämnts är att miljön behöver en professor i naturvetenskapernas 

didaktik, för att ytterligare stärka forskningsområdet vid LiU och nationellt, stärka 

forskarutbildningen och öka möjligheten till externa anslag. Det finns en plan för hur 

dessa utvecklingsområden ska hanteras. Forskningsledaren inom teknikens didaktik 

arbetar systematiskt med att ge möjlighet till forskningstid och vetenskaplig stöttning 

för att få en biträdande lektor i teknikens didaktik vidare mot en docentur. Det ges 

inom miljön möjlighet att söka medel för lektorer, vilket beskrivits ovan. Det finns 

också en plan för att forskningsledaren inom naturvetenskapernas didaktik ska 

kunna meritera sig för en professur, och befordran/utlysning sker sedan i benäget 

samarbete med UV och tek fak.  

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Bedömningsgrund: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning 

att utbildning på forskarnivå kan bedrivas med hög vetenskaplig nivå och med 
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goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med 

det omgivande samhället både nationellt och internationellt.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- För det aktuella forskarutbildningsämnet beskriv doktorandgruppens 

sammansättning (avseende exempelvis antal antagna doktorander de 

senaste fem åren, kön, ålder, inriktning och för utbildningen relevanta 

språkkunskaper). Sammanställ gärna i tabellform. 

Se Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Lista över nuvarande doktorander vid TekNaD (eller annat lärosäte som 

del av lic-FontD) som går på ISVs studieplaner i naturvetenskapernas eller 

teknikens didaktik. 

 
Doktorand (D)/Licentiand 

(L), födelseår, ämne 

Huvudhandledare Biträdande 

handledare 

Antag-

ningsår 

Finansieri

ng 
F=fakultet 
E=Extern 

Förväntad disputation/  

lic.-framläggning alt. har 

disputerat/lic:at (datum) 

Johanna 

Andersson (D) 

1972  

NV-didaktik 

Lena Tibell Jesper 

Haglund 

2011 F Ht 2018 

Helene Berggren 

(D) 

1972 

NV-didaktik 

Magnus 

Hultén         

Ragnhild 

Löfgren/ 

Helene 

Elvstrand 

2016 F Ht 2021 

Feyza Cilingir (D) 

1989 

NV-didaktik 

Fredrik 

Jeppsson 

Tünde 

Puskas/ 

Ewa Berg-

Nestlog 

2018 F Ht 2022 

Johanna Frejd 

(D)  

1986 

NV-didaktik 

Magnus 

Hultén 

Karin 

Stolpe/ 

Konrad 

Schönborn 

2014 F Ht 2019 

Annika 

Grothérus (D) 

1972 

NV-didaktik 

Joakim 

Samuelsson 

Fredrik 

Jeppsson 

2014 F Ht 2019 
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Alma Jahic 

Pettersson (D)  

1986 

NV-didaktik 

  

Lena Tibell Ragnhild 

Löfgren 

(t.o.m. 

2017)/ Carl-

Johan 

Rundgren 

(fr.o.m. 1/1 

2018) 

2014 F Vt 2019 

Andreas Larsson 

(D) 

1977 

Tk-didaktik 

Konrad 

Schönborn 

Karin Stolpe 

 

2018 F Ht 2022 

Alma Memisevic 

(D) 

1972 

NV-didaktik 

Magnus 

Hultén         

Helene 

Elvstrand 

2016 F Ht 2021 

Daniel Orraryd 

(D)  

1976 

NV-didaktik 

Lena Tibell Jesper 

Haglund 

2011 F 2020 (prel.) 

Patrick Schooner 

(D) 

1980 

Tk-didaktik 

Jonas 

Hallström 

Claes 

Klasander/

Gunnar 

Höst 

2013 F Vt 2019 

Ulrika Sultan (D) 

1977 

Tk-didaktik 

Jonas 

Hallström     

Cecilia Axell 2016 F Ht 2021 

Johan 

Svenningsson (D) 

1981 

Tk-didaktik 

Magnus 

Hultén 

Jonas 

Hallström 

2013 F Ht 2018/Vt 2019 

Niclas Åhman (D) 

1967 

NV-didaktik 

Fredrik 

Jeppsson      

Magnus 

Hultén 

2016 E Vt 2020 

      

Johan Boström 

(L) 

1978 

Magnus 

Hultén 

Per Gyberg 2014 E Vt 2018 

(9/4) 
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Tk-didaktik 

Björn Citrohn (L) 

1968 

Tk-didaktik  

Jonte 

Bernhard 

Maria 

Svensson/K

arin Stolpe 

2018 E Ht 2021 

Magnus Jansson 

(L) 

1962 

Tk-didaktik 

Jonas 

Hallström 

Maria 

Simonsson/

Per Gyberg 

2014 F Vt 2018 (18/5) 

Bo Larsson (L) 

1958 

NV-didaktik 

Magnus 

Hultén 

Lars 

Björklund 

2013 F/E Vt 2019 

Charlotta 

Nordlöf (L) 

1978 

Tk-didaktik 

Jonas 

Hallström 

Gunnar 

Höst 

2014 F/E Vt 2018 (26/1) 

Anna Otterborn 

(L) 

1961 

NV-didaktik 

Magnus 

Hultén 

Konrad 

Schönborn 

2015 E Ht 2019 

Felix Schultze (L) 

1958 

NV-didaktik 

Pernilla 

Nilsson 

Marie-

Helene 

Zimmerman 

Nilsson 

2014 E Ht 2018 (19/9) 

Joachim Svärd (L) 

1964 

Tk-didaktik 

Jonas 

Hallström 

Konrad 

Schönborn 

2015 E Ht 2019 

 

 

- Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt 

omfattande? Exempelvis genom de lokala, nationella och internationella 

nätverk som handledare och doktorander är en del av. Här bör beskrivas 

vad som bedöms som ”tillräckligt” i den aktuella forskarutbildningen.  

- På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk 

forskarutbildningen?  

- I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid 

andra lärosäten? I Sverige och/eller utomlands? 

- Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till 

disputation?  

- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna 

befinner sig i annan miljö eller på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan 
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vara avtal med industri, kommun etc)? Hur hanteras dessa 

möjligheter/utmaningar?  

- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare 

befinner sig i annan miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa 

möjligheter/utmaningar?  

TekNaD har byggt vidare på den forskarskoletradition som forskningsmiljön skapats 

ur genom forskarskolan FontD, vilket innebär att TekNaD haft jämförelsevis större 

doktorandantagning jämfört med de flesta andra forskningsmiljöer vid LiU. Detta 

motiveras av det stora behov som finns inom naturvetenskaplig och teknikdidaktik, 

såväl vid universitet som i kommuner, lokalt och nationellt. Den höga antagningen 

skapar goda förutsättningar för en dynamisk forskningsmiljö; doktorandgruppen 

består 2018 av 20 doktorander och licentiander, om man räknar med både dem som 

slutat och börjat under året. Av dessa är nio i teknikens didaktik och 11 i 

naturvetenskapernas didaktik (se Tabell 1). 

 

En viktig stomme i forskarutbildningen utgörs av licforskarskolan lic-FontD, 

eftersom dess tre obligatoriska kurser också omfattar TekNaDs doktorander (varav 

flera också tillhör lic-FontD). Till lic-FontD finns också kopplat en internationell 

vetenskaplig kommitté bestående av framstående forskare inom 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik: Försteamanuens Ellen Karoline 

Henriksen, UiO Fysisk Institutt; Professor Doris Jorde, Naturfagsenteret, Oslo; Dr 

Astrid Bulte, Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, 

Universiteit Utrecht; Professor Marc J. de Vries, Delft University of Technology; 

Colette Murphy, Trinity College Dublin; Professor Mogens Niss, Roskilde Universitet.  

Vetenskapliga kommittén besöker TekNaD och lic-FontD med intervaller på ett till 

ett och ett halvt år, och ger då återkoppling på alla doktoranders doktorandplaner, 

kappor och artiklar så långt de har kommit. Vid dessa möten hålls också 

handledarmöten för att stämma av doktorandernas framsteg. Vetenskapliga 

kommittén ger också tillgång till internationella nätverk t.ex. i Tyskland, Holland och 

Danmark. Bland övriga aktiviteter kopplade till lic-FontD kan nämnas möten med 

nationella nätverk inom det naturvetenskaps- och teknikdidaktiska området samt 

konferenser anordnade inom Lic-fontD. 

 

På senare år har samarbete med pedagogiskt arbete inom LEN också utvecklats med 

bland annat gemensam doktorandantagning, gemensamma kurser och gemensamma 

seminarier. Detta ger TekNaDs doktorander, förutom fler doktorandkollegor, tillgång 

till ökad metodologisk och teoretisk bredd i forskarutbildningen; de flesta metoder 

och teorier som används inom pedagogiskt arbete är relevanta även för TekNaDs 

doktorander. Lokalt vid LiU finns även samarbete med andra ämnesdidaktiska 

miljöer genom Forum för ämnesdidaktik, som bland annat anordnat särskilda träffar 

för doktorander inom ämnesdidaktik vid LiU. Samarbete sker även med andra 

forskarskolor, specifikt för doktorander inom teknikens didaktik sker samarbete med 

KTHs forskarskola QUEST. TekNaD erbjuder genom allt detta den största 
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forskningsmiljön för doktorander inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik 

i Sverige.  

  

Doktorander läser i snitt hälften av sina kurser vid andra lärosäten i Sverige. Endast 

ett fåtal doktorander har läst kurser utomlands. Svårigheten i att få översyn på det 

nationella kursutbudet har varit en fråga som de senaste fem åren lyfts fram av 

doktorander. Forskningsmiljön har sett till så att informationsspridningen ökat. En 

bra kanal har varit NATDIDs mejllista där forskarutbildningskurser inom 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik sprids nationellt. Liknande spridning 

finns också genom lic-FontDs styrorgan och nätverk av lärosäten. Internationellt är 

det främst kurser inom naturvetenskapernas didaktik, anordnade inom ramen för 

den europeiska organisationen ESERA, som doktorander följt (t.ex. ESERA Summer 

School).  

 

Kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation säkerställs genom ett 90% 

seminarium, enligt den nya hanteringsordningen vid ISV (Dnr ISV-2016-00136) som 

kräver tre granskare, varav en av dessa från utanför handledarkollegiet och minst en 

LiU-extern. Efter det är det normalt huvudhandledarens bedömning när 

avhandlingen kan läggas fram. I de fall då 90%-manus bedöms behöva större 

ändringar än vad som bör vara fallet så sker en extra granskning med hjälp av externa 

granskare innan beslut om disputation tas av huvudhandledaren. Skulle det vara 

mycket stora ändringar som krävs genomförs ett nytt 90% seminarium.  

  

När det gäller doktorander som befinner sig i annan miljö eller på annan ort så är 

detta en utmaning vi både uppmärksammat och jobbar på att förbättra. Dels gäller 

det våra licentiander inom lic-FontD, dels de doktorander och licentiander som 

befinner sig vid andra lärosäten (framför allt genom avtal vi har med 

Linnéuniversitetet). När det gäller andra lärosäten hanterats detta genom att 

kontrakt upprättas och genom att stärka miljön på lärosätena med bland annat lokala 

handledare som biträdande handledare. Licentiander inom lic-FontD uppmanas att 

vara på plats i forskarmiljön så ofta de kan, men de har normalt en mycket lägre 

närvaro än våra andra doktorander eftersom de är antagna med en 50/50-lösning 

och därmed arbetar som lärare på 50%. 

 

När det gäller handledare som befinner sig i andra miljöer och på andra orter så har 

detta ännu så länge inte påverkat kvaliteten på handledningen, snarare tvärt om: de 

bidrar med spetskunnande som är viktigt att få in och som upplevs värdefullt av 

doktoranderna. Själva handledningen genomförs ibland via Skype. Doktoranderna 

ges hela tiden möjlighet att ge sina synpunkter både på hur handledning bäst ska 

genomföras. Dessutom deltar dessa handledare ofta antingen i det handledarmöte 

som arrangeras inom FontD vid mötet med Vetenskapliga kommittén, eller vid det 

handledarmöte som anordnas vid TekNaD en gång per termin.  
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Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende forskarutbildningsmiljön identifieras? Utvecklingsområden kan vara 

svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 

kan utvecklas ytterligare. 

Det är framför allt två utvecklingsområden som vi vill framhålla här. För det första 

gäller det doktoranders närvaro i miljön, som i normalfallet fungerar väldigt bra. Vid 

antagning anordnas av FUS ett introduktionsprogram som genomförs de första 

veckorna, samtidigt som de första doktorandkurserna också startas. 

Introduktionsprogrammet syftar till att underlätta för doktoranderna att 

acklimatisera sig till forskarutbildningen, forskarmiljön och forskarlivets vardag. Här 

ingår också närvaron som en viktig del för att kunna bli del av en miljö, vilket 

poängteras av FUS och forskningsledare. För dem som bor i 

Linköping/Norrköpingsregionen är detta generellt inget problem, men för dem som 

är anställda vid Linnéuniversitetet eller vid skola i t.ex. Katrineholm eller Göteborg 

kan det vara svårare. Vi arbetar därför systematiskt med att skapa tillfällen för 

handledning, seminarier m.m. som ska locka ”långväga” doktorander att vara på 

plats, samtidigt som vi också försöker underlätta kommunikation med digitala 

redskap för kommunikation, t.ex. Skype eller Zoom. 

 

För det andra är ett utvecklingsområde här att ständigt diskutera, kalibrera och 

vetenskapligt förankra vad vi anser vara en ”tillräckligt omfattande” 

forskarutbildningsmiljö inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Här har 

vi god hjälp av våra nationella och internationella nätverk – exempelvis 

Vetenskapliga kommittén, PATT-konferenserna och lic-FontD-nätverket men även 

nätverk internt på LiU – både för att upprätthålla kvalitet och omfattning på 

forskarutbildningen.  

 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande 

och resultat 

3.1 Uppfyllelse av examensmål 

I detta avsnitt presenteras först bedömningsgrunden i form av 

högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen respektive licentiatexamen3. 

Därefter följer ett antal frågor avseende hur dessa mål uppfylls i forskningsmiljön. 

                                                           

 

 
3 UKÄ har valt att formulera bedömningsgrunder som i allt väsentligt reproducerar de 
ingående målen. Kvalitetsrådet enades om att de listade examensmålen är det tydligaste 
sättet att specificera den samlade bedömningsgrunden. 
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Det är viktigt att beskriva hur forskarutbildningsmiljön säkerställer att varje 

doktorand uppnått samtliga mål vid examen eftersom vägen till målet kan se olika ut 

för olika doktorander inom samma utbildning. 

 

Examensmål för Doktorsexamen 

 

Mål avseende kunskap och förståelse. 

Mål 1  

– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 

forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 

avgränsad del av forskningsområdet, och 

Mål 2 

– visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 

specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

 

Mål avseende färdighet och förmåga. 

Mål 3 

– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 

granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar 

och situationer, 

Mål 4 

– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 

noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 

med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

Mål 5 

– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 

bidra till kunskapsutvecklingen, 

Mål 6 

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och 

forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

Mål 7 

– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

Mål 8  

– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och 

stödja andras lärande. 

 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 
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Mål 9  

– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att 

göra forskningsetiska bedömningar, och 

Mål 10 

– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 

roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

 

 

Examensmål för Licentiatexamen 

 

Mål avseende kunskap och förståelse. 

Mål 1  

– visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 

specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 

vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets 

metoder i synnerhet.  

Mål 2 

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 

noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med 

adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 

kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

Mål 3 

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 

och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i 

dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 

Mål avseende färdighet och förmåga. 

Mål 4 

– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 

verksamhet. 

Mål 5 

– visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

Mål 6 

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och 

 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Mål 7 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 

för sin kunskapsutveckling. 
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Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Beskriv vilka lärandeaktiviteter som ges inom utbildningen för respektive 

examensmål? Lärandeaktiviteter kan avse exempelvis kurser, 

seminarier, konferenser, internationellt utbyte, del av vetenskaplig 

uppsats, etc. 

Se Bilaga 2 för en matris över hur doktors- och licentiatutbildningarna vid TekNaD 

svarar mot examensmålen för doktors- respektive licentiatexamen i 

Högskoleförordningen. 

 

- Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan 

exempelvis ske med olika examinerande moment fram till framläggande 

av avhandlingen.  

Måluppfyllelsen sker framför allt genom graderingsseminarier (ISVs 

hanteringsordning för forskarutbildning, se ovan). Deras roll i forskarutbildningen 

har stärkts betydligt efter den nya hanteringsordningen där dessa seminarier är 

reglerade. De stora förändringarna har varit 30% och 60%, där man vid 60% nu också 

ska ha med en kommitté med en kommentator och en ytterligare ledamot från 

utanför handledarkollegiet samt en intern. Tidigare har vi endast haft motsvarande 

60%, fast utan obligatorisk kommitté. I samband med graderingsseminarierna 

diskuteras styrkor och svagheter hos doktorandens texter, och såväl genomförda 

kurser som texter beaktas i relation till delar av utbildningsmålen (se Bilaga 2). 

Möjligen bör samtliga mål diskuteras på ett systematiskt sätt vid dessa seminarier 

(och att granskningskommittén vid framför allt 60% och 90% bör få ett underlag även 

för detta, exempelvis ISPn). 

 

Vid möten med TekNaDs handledarkollegium, lic-FontDs nationella nätverk och den 

internationella Vetenskapliga kommittén inhämtas också synpunkter på vad som kan 

räknas som god kvalitet på en avhandling (t.ex. antal artiklar, hur kappan ska se ut, 

omfattning på en monografi). 

 

- På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP) för att 

dokumentera måluppfyllelse av de olika målen? Finns det andra 

verktyg? 

Vi använder för tillfället olika typer av studieplaner, en framtagen av fakulteten för 

utbildningsvetenskap, en framtagen av forskarskolan FontD. Vi håller på att gå över 

till den för utbildningsvetenskap. I den finns målen för utbildningen, vilket inte 

finns i FontDs version. Dock, FontD har en övergripande matris för planering av 

forskarutbildningen som tydliggör läraktiviteter och progression, aspekter som dock 

är svåra att beskriva tydligt i SUVs ISP. 

 

- Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem 

gör bedömningen av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 
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ISPn uppdateras varje år. Det görs gemensamt av handledare och doktorand och 

handledarna gör bedömningen om hur lärandeaktiviteter bidrar till måluppfyllelse. 

När det gäller FontDs matris så ger den bra överblick över progression och 

läraktiviteter som gjorts och vilka som kan vara bra att få in framöver. SUVs ISP är 

bra när det gäller att gå igenom varje mål för sig och vilka lärandeaktiviteter som 

bidragit till respektive mål under det gångna året. SUVs ISP gagnar också diskussion 

om progression inom enskilda mål, men den är inte bra på att gestalta helheten, d.v.s. 

hur samtliga lärandeaktiviteter bidrar till utbildningen som helhet. En utökning av 

SUVs ISP med FontDs matris är något vi talat om i handledarkollegiet, det skulle ge 

oss en ännu mer ändamålsenlig ISP när det gäller att säkra att utbildningsmålen 

uppnås.  

 

Med nya FUS kommer ytterligare en årsavstämning av ISP att ske, detta genom att 

FUS och doktorand sätter sig med ISPn och FUS gör bedömning av den i relation till 

utbildningsmålen. Möjligen kan detta kombineras med den årliga revideringen av 

ISP, eller så bör den ske separat. Vi har ännu ingen rutin för detta men håller på att 

utveckla. FUS följer upp avvikelser från ISP (sker en gång om året). Mer allmän 

diskussion om progression i relation till examensmål sker vid handledarkollegierna, 

minst en gång om året.   

 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende säkerställande av måluppfyllelse har identifierats? Utvecklingsområden 

kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

Vi skulle gärna i samråd med fakulteten diskutera en utveckling av de individuella 

studieplanerna, med utgångspunkt i UVs och TekNaDs egen ISP (med rötter i 

FontD), så att de kan bli ett bättre verktyg för planering i forskarutbildningen. Ett 

annat utvecklingsområde är ISPn i förhållande till FUSens roll, så att FUSen kan ha 

ett helikopterperspektiv på forskarutbildningen och kan ge input på ISP från ett mer 

övergripande perspektiv, t.ex. i förhållande till examensmålen. Ett tredje 

utvecklingsområde är att utvärdera doktorandens progression i alla fall vid 60%- och 

90%-seminarierna även utifrån graden av måluppfyllelse av examensmålen, och vad 

som eventuellt behöver göras framöver för att alla mål ska vara uppfyllda vid 

licentiatframläggning eller disputation. 

 

Vi planerar också att fortsätta utveckla diskussionen om vad som är en god 

avhandling: Vad ska en sammanläggningsavhandling bestå av, en kappa och minst 

fyra artiklar? Hur många artikelmanus ska vara publicerade? Hur omfattande ska en 

monografi vara? Vad innebär det att en text är ”i publicerbart skick”? Etc. 
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3.2 Jämställdhet  

Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och 

förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, 

utformning och genomförande av utbildningen (till exempel vad gäller 

eventuella möjligheter och utmaningar som identifierats avseende 

sammansättningen i doktorandgruppen och handledarkollegiet samt hur 

dessa har hanterats)? 

Om vi räknar samtliga handledare inom TekNaD (se Bilaga 1) så är könsfördelningen 

i stort sett jämn, med en liten övervikt av manliga handledare; 11 kvinnliga och 12 

manliga handledare (48% kvinnor; 52% män). Bland doktoranderna är det också en 

i stort sett jämn fördelning mellan kvinnor och män; 9 kvinnor och 11 män (45% 

kvinnor; 55% män). Om man däremot granskar Tabell 1 (ovan) närmare så ser man 

att det är några manliga huvudhandledare som har ett väldigt stort antal 

doktorander. Detta beror till stor del på att vid tiden för antagning (2013-2016) var 

det enbart dessa som hade docentkompetens och hade möjlighet att ta sig an 

doktorandhandledning, speciellt i teknikens didaktik. Detta har vi hanterat genom 

att de doktorander som antagits från 2016 och framåt har fått större andel kvinnliga 

biträdande handledare, och ambitionen är att framöver ska även huvudhandledarna 

i större utsträckning vara kvinnor. Vi försöker utjämna denna obalans genom att 

stötta docentansökningar för kvinnliga lektorer och i tjänstetillsättningar på seniora 

tjänster, då kvinnliga sökande får företräde vid i övrigt lika meriter. 

 

- Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv 

är integrerat och förankrat i utbildningens innehåll, genomförande och 

utformning och att uppföljningen främjar jämställdhet? 

Vi har alltid jämställdhetsperspektivet i åtanke exempelvis vid 30%-, 60%- och 90%-

seminarier samt vid licentiatframläggningar och disputationer. Det är naturligtvis 

inte alltid möjligt att åstadkomma en exakt jämn fördelning. T.ex. så är det en 

övervikt av kvinnliga forskare inom det förskolepedagogiska området, och en 

motsvarande lite större andel män inom naturvetenskapernas och teknikens 

didaktik. Ambitionen att få till en jämn könsfördelning finns dock alltid där.  

 

Samma sak gäller forskarutbildningskurserna, där det är en utmaning att få in 

kvinnliga lärare. I exempelvis kursen ”Grundläggande forskningsdesign och 

forskningsmetodologi i naturvetenskaps-, teknik-, matematikdidaktik (9 hp)” hade vi 

den kurs som gick åren 2015-2016 6 manliga och 3 kvinnliga lärare, medan vi 2016-

2017 hade 7 manliga och 2 kvinnliga lärare. När det däremot gäller Vetenskapliga 

kommittén har vi nu 4 kvinnliga och 2 manliga ledamöter, så det varierar lite 

beroende på verksamhet och även över tid. 
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- I vilka andra sammanhang beaktas jämställdhet i forskarutbildningen? 

(Det kan exempelvis handla om en medveten dialog i samband med 

planering av utbildningens upplägg och i undervisning. Det kan också 

handla om att ett jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av 

kurslitteratur samt lärare handledare och externa föreläsare). 

- Aktualiseras också andra lika villkorsaspekter4 (utöver jämställdhet) i 

forskarutbildningen? Om ja, hur påverkar de utbildningens utformning 

och genomförande? 

Som framgår ovan har vi ambitionen att få till en jämställd forskarutbildning, så 

mycket som det går i så många delar som möjligt. I forskarutbildningskurserna 

eftersträvas en jämn könsfördelning bland lärarna, men också vid valet av 

kurslitteratur i kurserna. Forskningsfälten naturvetenskapernas didaktik och 

teknikens didaktik är troligtvis ganska jämställda internationellt sett, särskilt 

naturvetenskapernas didaktik, i alla fall om man ser till sammansättningen på 

exempelvis konferenser. Dock är det ofta män som är författare till 

forskningsöversikter och redaktörer för böcker och bokserier, så det är en utmaning 

att få till jämställda litteraturlistor till kurserna, men vi försöker. 

  

En annan aspekt av jämställdhet som vi har fått anledning att uppmärksamma är 

risken för sexuella trakasserier speciellt när det gäller våra kvinnliga doktorander när 

de åker på konferenser. Även om könsfördelningen bland deltagarna ofta är ganska 

jämn så är det män som mest är i maktpositioner som konferensanordnare, key-note 

eller huvudhandledare, och vid ett tillfälle har en av våra doktorander blivit utsatt för 

sexuella trakasserier på en internationell konferens. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

jämställdhet/lika villkor identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 

behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare. 

Ett utvecklingsområde är att se över jämställdhetsaspekter av 

disputationer/licentiatframläggningar, graderingsseminarier och 

forskarutbildningskurser (t.ex. vad det gäller kurslitteratur och föreläsare). Som vi 

har beskrivit ovan är det inte alltid möjligt att uppnå full jämställdhet, men vi arbetar 

systematiskt med att försöka få det så jämställt som möjligt så ofta som möjligt i alla 

dessa sammanhang. 

 

                                                           

 

 
4 I begreppet lika villkor inkluderas all form av diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. 
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Ett annat utvecklingsområde är doktoranders konferensdeltagande, där vi har varit 

med om att en kvinnlig doktorand utsatts för sexuella trakasserier av en manlig 

kollega från utländskt lärosäte. Vi håller nu på att utarbeta en strategi för att både 

förbereda doktoranderna inför konferenser, och att de seniora forskare som är med 

tar ett större ansvar för att ha uppsikt över och skydda doktorander om utsatta 

situationer uppstår. Vi försöker också påverka konferensarrangörer att arbeta med 

sina egna strategier. 

 

3.3 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömningsgrund: Utbildningens innehåll, utformning och genomförande och 

examination följs systematiskt upp, resultaten av uppföljningen omsätts vid behov 

i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter; 

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad 

studietid. 

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen 

för utbildningen (exempelvis som den uttrycks i den individuella 

studieplanen)? 

De viktigaste verktygen för arbetet med progression är arbetet med ISP och 

graderingsseminarierna, 30%, 60% och 90%. Vid dessa bedöms progressionen 

kollegialt och genom extern medverkan. Grund för bedömning av progression utgörs 

vid graderingsseminarierna av dels genomförda kurser, dels avhandlingsmanus. Den 

individuella studieplanen används för att följa upp medverkan vid konferenser, 

medverkan i grundutbildning och andra uppdrag av värde för forskarutbildningen. 

Progression sker från mindre och lokala konferenser till större och internationella. 

Medverkan i grundutbildning ska gå från enskilda kursmoment i inledande 

grundläggande kurser i utbildningen till mer ansvar och mer avancerade kurser 

såsom examensarbete. För progression i grundutbildningsuppdrag sker samarbete 

mellan handledare, doktorand, studierektor och enhets/avdelningschef.  

 

Progression i avhandlingskurser går normalt från översiktskurser till fördjupande 

kurser inom doktorandens specialområde.  Progression i skrivande av vetenskapliga 

texter går ofta från samförfattande mellan doktorand och handledare, där handledare 

bidrar i hög grad, till att doktoranden tar allt större ansvar i skrivandet och även står 

som ensam författare till någon eller några artiklar. Progression kan även ske genom 

att man i början av forskarutbildningen skickar till lägre rankande tidskrifter på 

norska listan för att senare i utbildningen sikta på högre rankade tidskrifter. Vid 

graderingsseminarierna diskuteras fr.a. kvaliteten på de vetenskapliga texterna men 

också bl.a. huruvida doktoranden utvecklar sin förmåga vad det gäller dessa 

progressionsaspekter.  
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- Hur arbetar utbildningen för att följa upp och vid behov åtgärda att varje 

doktorandkurs som erbjuds doktoranderna är av hög kvalitet samt 

svarar mot den allmänna och de individuella studieplanerna? 

- Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning 

och genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen?  

De obligatoriska kurserna omfattar 20 högskolepoäng för licentiatexamen och 30 

högskolepoäng för doktorsexamen. De obligatoriska kurserna behandlar aktuell och 

tidigare forskning i naturvetenskapernas och teknikens didaktik inom olika 

discipliner och forskningstraditioner. De omfattar också kommunikation, 

vetenskapsteori och olika kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser, metoder 

och analyser. Innehållet i de valbara kurserna ska ge såväl grundläggande kunskaper 

som avancerade kunskaper och spetskompetens. Dessa kurser väljs, och i 

förekommande fall fastställs, av den studerandes huvudhandledare efter samråd med 

den studerande. För doktorander som undervisar är en grundkurs i 

högskolepedagogik obligatorisk och kursen kan tillgodoräknas inom ramen för 60 

högskolepoäng valbara kurser. I de individuella studieplanerna kopplas innehåll och 

mål i kurserna till examensmålen i Högskoleförordningen (som ju studieplanen i 

ämnet bygger på). 

 

I de tre obligatoriska doktorandkurserna om 30 hp sker kontinuerliga utvärderingar 

från de deltagande doktorandernas sida. Kurserna är uppbyggda utifrån det innehåll 

i naturvetenskapernas och teknikens didaktik som skrivits fram i studieplanen, och 

allteftersom att den reviderats så har kurserna följt efter. Kursansvarig följer också 

noggrant den vetenskapliga utvecklingen inom de båda fälten, och inför varje ny 

kursomgång ombes deltagande lärare att revidera litteratur m.m. för att se till att 

kurserna är helt ”up to date” vetenskapligt. 

  

- Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i 

forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands planering? 

Under de kontinuerliga handledarkollegiemötena redogör varje handledare för och 

reflekterar över doktorandernas måluppfyllelse-värderingsförmåga. 

Avvikelsetendenser i relation till detta uppmärksammas och diskuteras kollegialt, 

liksom lämpliga åtgärder. Varje år genomförs avstämning och uppdatering mellan 

handledare och doktorand gällande ISP, liksom avstämning av ISP och samtal med 

doktorand från FUS sida. 

 

- Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 

doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid? 

I samarbete mellan huvudhandledare och studierektor kontrolleras att doktoranden 

inte får för mycket undervisning. Handledaren sätter också planeringen av 

graderingsseminarierna och övrigt som ingår i forskarutbildningen. FUS följer upp i 

förhållande till ISP. 
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Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

uppföljning, åtgärder och återkoppling har identifierats? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

Som vi varit inne på tidigare finns utvecklingsmöjligheter när det gäller att förbättra 

ISPn genom en hopslagning av TekNaDs och UVs ISP, så att examensmålen ska bli 

lättare att utvärdera, liksom uppföljning av ISPn. Vi avser också att tydliggöra FUS 

roll i uppföljning av ISPn. Vi har också varit inne på att vi behöver knyta 

graderingsseminarierna tydligare till examensmålen (se ovan).  

 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömningsgrunder: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med 

att utveckla utbildningens innehåll och genomförande; Utbildningen säkerställer 

en god fysisk psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen 

som t.ex. institution och avdelning) ges doktoranderna möjlighet att 

utöva inflytande vad avser beredning respektive beslut i frågor som 

gäller utbildningen? Enligt vilka principer fördelas dessa uppdrag till 

doktorander inom miljön? 

Doktoranderna har formellt inflytande genom representation i fakultetsstyrelsen 

(SUV), forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo), institutionsstyrelsen vid 

ISV, institutionens doktorandråd samt forskningsmiljörådet vid TekNaD. En del av 

dessa uppdrag fördelas av studentkåren Stuff, medan vissa av dem går via institution 

eller fakultet. 

 

- Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till 

doktoranderna också återföra deras synpunkter på utbildningen? 

VT2018 tillträde en ny forskarutbildningsstudierektor (FUS) som nu genomför 

enskilda samtal med doktoranderna. Syftet med samtalen har varit att bekanta sig 

med doktoranderna och deras forskningsprojekt, men också att inventera 

doktorandernas frågor och funderingar kring deras forskarutbildning. Utifrån dessa 

samtal skapas ett antal åtgärder som återkopplas till forskningsledarna. Exempel på 

åtgärder är att införa faddersystem kring nyantagna doktorander och att ge extra 

information kring doktorandernas semester.  

 

Följande åtgärder för att samla in och återföra doktorandernas synpunkter har också 

genomförts under året: 
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- Ett gemensamt doktorandforum inrättades på lärplattformen Lisam, där 

doktoranderna kontinuerligt kan föra fram sina synpunkter på 

forskarutbildningen och ha en pågående dialog med FUS. 

- Fast kontorstid (”office hours”) hos FUS för doktorandernas räkning varje 

vecka. 

- Återkommande av FUS anordnat terminsuppstartsmöte för doktorander 

- Doktorandråd vid LEN 

 

HT2018 beslutades att FUS ska ha terminsvisa enskilda samtal med doktorander. 

Doktorandernas synpunkter kommer att sammanställas, bearbetas och resultaten 

omsätts vid behov till åtgärder, och återkoppling sker vid de terminsvisa 

doktorandmötena (också anordnade av FUS). 

 

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp exempelvis kursvärderingar, 

och doktorandundersökningen? 

Kursvärderingarna utgör en central del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Doktorandkurser har antingen muntliga eller skriftliga kursvärderingar, som följs 

upp av kursansvarig och sedan återkopplas till forskningsledare och FUS. Synpunkter 

från doktoranderna och resultaten av uppföljningarna omsätts vid behov i åtgärder 

för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta aktörer. Exempelvis ledde 

senaste Doktorandundersökningen till åtgärder från institutionens sida vad det gäller 

hjälp för doktorander att hantera stress. 

 

- Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö? 

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella 

åtgärder angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och 

forskarutbildningsmiljön? 

Vid institutionen ISV anordnas kontinuerliga doktorandmöten, där doktorander 

träffar andra forskarstuderande från såväl Utbildningsvetenskap som andra 

fakulteter. Varje termin har dessa möten ett tema som är gemensamt för alla 

doktorander, t.ex. stress, genus och jämställdhet. De årliga medarbetarsamtalen med 

enhetschefen är också ett viktigt forum för att säkerställa doktorandernas goda 

arbetsmiljö, dvs alla doktorander inkluderas i arbetsmiljöarbetet vid avdelningen.  

 

De flesta doktorander har institutionstjänstgöring på ca. 20% vilket består av 

undervisning och administration. Doktoranderna har stora möjligheter att utforma 

dessa uppdrag. Studierektorerna, FUS samt handledarna bevakar kontinuerligt att 

doktoranderna har ett väl avvägt innehåll i assistenttjänstgöringen och att det inte 

skapas onödig stress vid dessa uppdrag. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende doktoranders perspektiv identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
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svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 

kan utvecklas ytterligare. 

Ett utvecklingsområde är här att utveckla systematiseringen av återförandet av 

doktorandernas synpunkter på forskarutbildningen. FUS är redan igång med detta 

utvecklingsarbete, i samarbete med forskningsledare och enhetschef/avdelningschef. 

Vi har under HT2018 infört att två gånger per termin träffas FUS och doktorander 

för information utbyte kring den pågående forskarutbildningen. 

  

Ett annat utvecklingsområde som är mer svårhanterligt är den stress som 

framkommer både i den återkommande Doktorandundersökningen och i andra 

former av återkopplingar från doktoranderna till FUS och forskningsledare. Här 

arbetar vi aktivt med att se över doktorandernas arbetssituation när det gäller 

undervisning, så att de inte för tidigt får för stort ansvar, eller får undervisa för 

mycket. Här gäller också att få doktoranderna att inte överarbeta undervisningen, 

vilket är lättare sagt än gjort. Det handlar också om att se över karriärplaneringen 

(t.ex. genom ISP) och förbereda för tiden efter disputation. 

 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömningsgrund: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att 

den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet, både inom och utanför akademin.  

 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett föränderligt 

arbetsliv såväl (a) inom som utanför akademin samt (b) inom Sverige och 

utomlands?  

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet?  

- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen 

är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt 

arbetsliv? 

En forskarutbildning är på ett sätt specifik för ett visst ämnesområde men samtidigt 

så är det en hel del generiska kunskaper som doktorander och licentiander lär sig och 

har nytta av i ett föränderligt arbetsliv både inom och utanför akademin. Många av 

de forskningsmetoder som doktoranderna lär sig i kurserna, exempelvis observation, 

intervju, dokumentanalys m.m., kan ju också ses som verktyg inom många andra 

verksamheter t.ex. inom myndigheter och skola. Att hålla sig ajour med ett 

forskningsfält handlar också om att kunna anpassa sig till förändrade 

omständigheter, i likhet med det som händer i ett föränderligt arbetsliv. Eftersom det 

är och under många år har varit ett väldigt sug efter disputerade didaktiker i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik har de flesta nydisputerade eller ny-
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licade från TekNaD hamnat antingen vid LiU eller vid annan högskola, med 

arbetsuppgifter inom undervisning och forskning i forskarutbildningsämnet. Även 

om det finns en medvetenhet hos seniora forskare och lärare inom 

forskarutbildningen om att generella kompetenser som förvärvas inom utbildningen 

också kan användas i många andra yrken utanför högskolesektorn, behöver 

arbetslivsperspektivet dock lyftas fram mer i vår forskarutbildning.  

 

- Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp och 

planeras för att doktoranden ska bredda sin anställningsbarhet efter 

disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). 

- Hur organiseras doktorandernas institutionstjänstgöring över 

doktorandtiden? Enligt vilka principer fördelas arbetsuppgifter till 

doktorander inom miljön? 

Vi strävar efter en progression i doktorandernas institutionstjänstgöring vilket också 

utgör ett led i karriärplaneringen. Doktoranderna medverkar under de första åren i 

olika utsträckning i undervisning. I kurserna bidrar doktoranderna med 

föreläsningar, seminariearbete, kursplanering och utveckling etc. När doktoranderna 

har passerat 60%-seminariet kommer de också att kunna handleda examensarbeten 

på förskollärar- och grundlärarprogrammet. Med andra ord är doktorandernas 

assistenttjänstgöring i första hand inriktad på ett fortsatt arbete i akademin. För 

kommundoktoranderna finns dock andra uppgifter i kommunen som mer förbereder 

för ett arbete utanför universiteten, t.ex. ämnesutvecklare. 

 

- Om och i så fall hur sker samverkan mellan akademin och olika aktörer 

(kommuner, regioner, landsting, industrier) i lärosätets omvärld som 

kommer doktoranderna till del? 

Lic-FontD är ett gott exempel på samarbete mellan LiU och kommuner i landet, där 

licentianderna jobbar kvar på sin skola på 50% samtidigt som de forskarutbildas på 

50%. I vissa fall har även skolledare från kommunerna varit med på möten med 

Vetenskapliga kommittén. Ett annat framgångsrikt exempel är projektet 

”Licentiatutbildning av lärare i teknikens och naturvetenskapernas didaktik, som en 

del i ett långsiktigt, gemensamt skolutvecklingsprojekt” som fick medel från 

Norrköpings fond för forskning och utveckling 2012, och startade våren 2013 med 

syftet att utbilda två stycken licentiander, en i vardera teknikens respektive 

naturvetenskapernas didaktik. Licentiandutbildningen var ett första steg i en större, 

långsiktig satsning på skolutveckling i nära samarbete mellan kommun och 

universitet och som i högre grad än vad som dittills varit gängse involverar lärarna i 

forskning och utvecklingsarbete. Projektet är nu avslutat, med två forskarutbildade 

lärare (varav en hittills har licat) och en uppbyggd relation mellan kommun och skola 

gällande dessa ämnen som resultat. 

 

TekNaDs har också nära samarbete med – och vissa doktorander har även gjort sin 

assistenttjänst inom – CETIS, Centrum för tekniken i skolan, och NATDID, 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ISV/LEN/TEKNAD 

KVALITETSRAPPORT TekNaD 
 
  

28(29) 

  

 

 
 
 
 
 

 

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, vilka har som 

uppdrag att bl.a. samverka med kommuner kring skolutveckling och 

forskningsspridning till lärare.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende arbetslivsperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara 

svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 

kan utvecklas ytterligare. 

Det sker samverkan på olika sätt, framför allt med kommuner i regionen, där 

doktoranderna ibland är involverade. Samarbete sker med skolhuvudmän i samband 

med lic-forskarskolan FontD. Vi har också haft ett par kommunlicentiander, i 

samarbete med Norrköpings kommun. En nyanställd doktorand har också delad 

tjänst med kommunen. Kommunerna är den mest troliga arbetsgivaren för de 

framtida doktoranderna, eftersom merparten av dem har en lärarexamen i botten. 

 

När det gäller arbetsliv och samverkan kan vi utveckla verksamheten vid TekNaD, 

fr.a. vad det gäller förberedelse för ett föränderligt arbetsliv. Ett första steg i ett sådant 

utvecklingsarbete är att ta in ett par externa adjungerade ledamöter i 

forskningsmiljörådet, som en gång per år hjälper oss att få externa synpunkter på 

forskarutbildningen i synnerhet då det gäller förberedelse för ett föränderligt 

arbetsliv. Dessa ledamöter kan t.ex. ge förslag på kontakter och samarbetsytor med 

arbetsgivare inom kommun, stat och näringsliv, eller hur forskarutbildningskurserna 

kan utvecklas för att få in dessa perspektiv. Det kan också handla om att tillsammans 

med kommuner utveckla arbetsuppgifter för t.ex. lektorer. 

 

Ett andra steg, som möjligen ligger lite längre fram, är att tillsammans med CETIS 

och LiUs strategiska partners utveckla någon typ av industridoktorandtjänster inom 

naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik som kan utveckla både våra 

ämnesområden och industriernas verksamheter. 
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Bilaga 1, Lärartabell, forskarutbildningsnivå 
11/9 2018

Tabellen avser följande utbildning: Teknikens och naturvetenskapernas didaktik vid TekNaD/ISV

Namn Anställning Akademisk grad  Institution  Kompetensområde med relevans för utbildningen  Eventuell professionskompetens  Huvudhandledare Bihandledare Tid för forsPedagogisk kompetens 

*Cecilia Axell Biträdande universitetslektor Fil Dr ISV teknikens didaktik 1‐7‐lärare i NO/teknik Ja 50% Forskarhandledningskurs (pågående)
*Berg, Astrid Universitetslektor Fil Dr ISV naturvetenskapernas didaktik, inr kemi 50%
*Björklund, Lars Universitetslektor Fil Dr ISV teknikens och naturvetenskapernas didaktik civilingenjör i medicinsk teknik Ja 20%
*Elvstrand, Helene Universitetslektor Fil Dr ISV pedagogiskt arbete mot tidigare år Ja 30%
*Hallström, Jonas Professor Fil Dr, Professor ISV teknikens didaktik gymnasielärare Ja Ja 20% Forskarhandledningskurs
*Hultén, Magnus Biträdande professor Fil Dr, docent ISV naturvetenskapernas didaktik, inr kemi civilingenjör/tekn lic i kemiteknik Ja Ja 45% Forskarhandledningskurs
*Höst, Gunnar Universitetslektor Tekn Dr ITN naturvetenskapernas didaktik, inr visualisering civilingenjör i teknisk biologi Ja 25% Forskarhandledningskurs
*Jeppsson, Fredrik Biträdande universitetslektor Fil Dr, docent ISV naturvetenskapernas didaktik, inr fysik Ja Ja 30% Forskarhandledningskurs
*Karlsson, Ingrid Universitetslektor, FUS Fil Dr ISV pedagogiskt arbete mot tidigare år, FUS t.o.m. febr ‐18 0%
*Klasander, Claes Universitetsadjunkt Fil Dr ISV teknikens didaktik grundskollärare i NO/teknik Ja 0%
*Löfgren, Ragnhild Universitetslektor Fil Dr ISV naturvetenskapernas didaktik, inr kemi Ja 0% Forskarhandledningskurs
*Puskas, Tünde Universitetslektor Fil Dr, docent ISV pedagogiskt arbete med inriktning mot språk Ja 80% Forskarhandledningskurs
*Schoultz, Jan Professor emeritus Fil Dr, Professor ISV naturvetenskapernas didaktik 0% Forskarhandledningskurs
*Schönborn, Konrad Universitetslektor Fil Dr, docent ITN naturvetenskapernas didaktik, inr kemi, biologi psykolog Ja Ja 30% Forskarhandledningskurs
*Simonsson, Maria Biträdande professor, FUS Fil Dr, docent ISV pedagogiskt arbete mot tidigare år, FUS fr.o.m. mars ‐18 Ja 30% Forskarhandledningskurs
*Stolpe, Karin Universitetslektor Fil Dr ISV naturvetenskapernas didaktik, inr biologi gymnasielärare i biologi och kemi Ja 0% Forskarhandledningskurs
*Tibell, Lena Professor Fil Dr, Professor ITN naturvetenskapernas didaktik, inr biokemi, visualisering Ja 50% Forskarhandledningskurs

**Berg‐Nestlog, Ewa Universitetslektor Fil Dr Linnéuniv språkdidaktik Ja
**Bernhard, Jonte Professor Fil Dr, Professor ITN ingenjörsvetenskapens didaktik civilingenjör Ja Forskarhandledningskurs
**Gyberg, Per Universitetslektor Fil Dr, docent Tema teknikens didaktik Ja Forskarhandledningskurs
**Haglund, Jesper Universitetslektor Fil Dr, docent KaU naturvetenskapernas didaktik, inr fysik NO/tekniklärare 7‐9 & Gy Ja 50% Forskarhandledningskurs
**Nilsson, Pernilla Professor Fil Dr, Professor HHalmstad naturvetenskapernas didaktik, PCK Ja Forskarhandledningskurs
**Rundgren, Carl‐Johan Universitetslektor Fil Dr, docent SU naturvetenskapernas didaktik Ja 30% Forskarhandledningskurs
**Samuelsson, Joakim Professor Fil Dr, Professor IBL matematikdidaktik 4‐9‐lärare matematik/NO/teknik Ja 5% Forskarhandledningskurs
**Svensson, Maria Universitetslektor Fil Dr GU, Linné teknikens didaktik Ja
**Zimmerman Nilsson, Mari Universitetslektor Fil Dr, docent HHalmstad utbildningsvetenskap Ja

* Personal som är anställd vid TekNaD och har forskningsrelaterade uppgifter inom forskningsmiljön och/eller handleder doktorander 
** Personal som har anställning utanför TekNaD men är kopplad till miljön genom handledning av doktorander



Bilaga 2, Lärandeaktiviteter Mål avseende kunskap och förståelse. Mål avseende färdighet och förmåga. Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssä
matris 
examens‐
mål

(Kryss satta för de lärandeaktiviteter som
mest tydligt bidrar till respektive
examensmål.)

Doktorsexamen – visa brett kunnande inom och en
systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av 
forskningsområdet. 

– visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

– visa förmåga till vetenskaplig analys och 
syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och 
komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer.

– visa förmåga att kritiskt, självständigt, 
kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar 
samt att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant arbete.

– med en avhandling 
visa sin förmåga att 
genom egen forskning 
väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen.

– visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera 
forskning och forskningsresultat i 
dialog med vetenskapssamhället 
och samhället i övrigt.

– visa förmåga att 
identifiera behov av 
ytterligare kunskap.

– visa förutsättningar för att 
såväl inom forskning och 
utbildning som i andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till 
samhällets utveckling och 
stödja andras lärande.

– visa intellektuell 
självständighet och 
vetenskaplig redlighet 
samt förmåga att göra 
forskningsetiska 
bedömningar.

– visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter 
och begränsningar, dess 
roll i samhället och 
människors ansvar för hur 
den används.

Licentiatexamen – visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt.

– visa förmåga att 
identifiera sitt behov 
av ytterligare 
kunskap och att ta 
ansvar för sin 
kunskapsutveckling.

– visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
delta i forsknings‐ och 
utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet.

– visa förmåga att göra 
forskningsetiska 
bedömningar i sin egen 
forskning.

– visa insikt om 
vetenskapens möjligheter 
och begränsningar, dess 
roll i samhället och 
människors ansvar för hur 
den används.

Kurser
Naturvetenskapernas, matematikens och
teknikens didaktik – en introduktion (15 hp) X
Grundläggande forskningsdesign och
forskningsmetodologi i naturvetenskaps‐,
teknik‐, matematikdidaktik (9 hp) X
Att kommunicera naturvetenskaps och
teknikdidaktisk forskning (6 hp) X X
Kurser som doktoranden behöver för att
genomföra sitt forskningsprojekt (teori,
metod, annat) X X

Seminarier
Graderingsseminarier (egna) X X X X X X X
Arbetsseminarier (egna och andras) X X X X
Textseminarier X
Disputation X X X X X

Handledning
Möten X X X X X X
Texter (artiklar, monografier mm) X X X X X X X

Konferenser
Delta
Presentera X X X X

Övrigt
Arbete inom teknik‐ eller nv‐grupperna
med gemensamma visioner och perspektiv

X
Samarbeten med Pedagogiskt arbete
Norrköping X X
Undervisning i grundutbildning X
Internationella utbyten och kurser X

– visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, 
att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete, uppgifter inom givna tidsramar och att granska 
och värdera sådant arbete.


	Kvalitetsrapport TekNaD-bil.pdf
	Kvalitetsrapport FU TekNaD 20181015
	2018-10-15
	Kvalitetsrapport för forskarutbildning i naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid TekNaD, ISV
	1 Forskarutbildningsämne
	2 Bedömningsområde: Förutsättningar
	2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens
	2.2 Forskarutbildningsmiljö

	3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
	3.1 Uppfyllelse av examensmål
	3.2 Jämställdhet
	3.3 Uppföljning, åtgärder och återkoppling
	4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv
	5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
	Referenser


	Bilaga 1 Lärartabell FU TekNaD 2018
	Bilaga 2 Matris över examensmål forskarutbildning TekNaD




