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Missiv – handlingsplan 2018 forskarutbildning i 

Pedagogik 

Forskarutbildning i Pedagogik ingick i UKÄ´s utvärdering av 

forskarutbildningsmiljöer 2017 och självvärdering skrevs där. UKÄ´s bedömning 

var att forskarutbildningen håller hög kvalitet. Det enda som lyftes i den 

bedömningen som otydligt var i samband med arbetslivspersektivet där de skriver 

att ” det är oklart på vilket sätt erfarenheter efterfrågas, utvärderas och bidrar till 

att kvalitetssäkra och utveckla arbetslivsperspektivet i utbildningen.”  

 

Vid dialogmötet diskuterades utifrån detta vad som bedömdes som mest relevant 

att arbeta med. Diskussionen landade i att den åtgärdsplan (DNR IBL-2017-00238) 

som är framtagen utifrån doktorandenkäten är det som bedöms som relevant för att 

fortsätta utvecklingen av det redan goda arbetet med forskarutbildningen. 
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LiUs Doktorandundersökning 2017 – IBLs åtgärdsplan 
 

 

Vid LiU genomfördes våren 2017 en doktorandundersökning. Vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande (IBL) var svarsfrekvensen för de forskarstuderande 

81%. Det är en högre svarsfrekvens än den vid LiU totalt som låg på 64%. 

 

Rektor har ombett institutionerna att inkomma med en åtgärdsplan där dessa 

punkter framgår: 

1) genomförandet av 2015 års planerade förbättringsåtgärder och dess genomslag i 

årets enkät  

2) analys av årets resultat och vilka grupper som gjort denna samt vilka 

utvecklingsområden som identifierats  

3) förslag på åtgärder och ansvariga för dessa åtgärder 

4) hur årets resultat och 2015 års åtgärder kommunicerats inom organisationen  

 

 

1) Uppföljning av 2015 års åtgärdsplan 
 

Individuell studieplan 
Inom detta område hade IBL 2015 fått mycket förbättrade siffror jämfört med 2013 

års mätning. Utvecklingsarbetet med de individuella studieplanerna beslöts dock 

fortlöpa vidare.  

 

Åtgärder 

-justering av utformningen av blanketten för ISP. Genomförs av FUN/IBL hösten 

2015 - Åtgärdat 

-workshop för ifyllnad av den individuella studieplanen. Genomförs av FUS hösten 

2015 – Genomförd både hösten 2015 och hösten 2016 

-fortsatt arbete med att säkerställa att den första individuella studieplanen fylls i med 

en plan för hela forskarutbildningstiden. FUN/IBL ansvarar löpande för detta – Görs 

löpande 

-initiera diskussioner kring kriterier för uppflyttning i lönestegen i 

handledarkollegier. Påminns av FUS hösten 2015 och våren 2016 – Påmint hösten 

2015 

 

I 2017 års mätning har skattningen av den individuella studieplanen gått ner något 

jämfört med 2015. Lite svårt att veta vad detta kan bero på. Det arbetades mer aktivt 

med utveckling av de individuella studieplanerna 2013-2015 som möjligen kan 

förklara ökningen 2015 och att det 2015-2017 etablerats ett ordinarie, men tydligare,  

fokus på de individuella studieplanerna. 
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Handledningsprocessen 
2015 diskuterades frågor kring kvalité på handledning och bla följande aspekter 

lyftes: Får man den handledning man behöver? Hur lång tid tar det till att det går att 

boka ett möte? Hur lätt är det att fråga om ett möte? Hur är kvalitén på mötet? 

Även handledarnas möjligheter att stötta i kontaktskapande med andra forskare 

diskuterades då det var en aspekt som kommit fram i undersökningen. Till exempel 

lyftes frågor som: Har handledaren tid till det? Har handledaren kompetens till det? 

Tex har de relevanta nätverk själva? Vikten av att få möjlighet att åka på konferens 

poängterades.  

 

Åtgärder 

-minst årsvisa handledarkollegier för att utbyta erfarenheter/kompetens kring 

handledning. Påminns av FUS hösten 2015 och våren 2016 – Påmint hösten 2015 

skriftligt till alla och muntligt till flertalet forskningsledare under 2016 

-workshop med representant från Feelgood för handledare, Genomförs av FUS under 

våren 2016 – Genomförd våren 2016 

-införa punkten planerade konferenser i den individuella studieplanen. Genomförs 

av FUN/IBL hösten 2015 – Åtgärdat 

 

Skattningen av handledarna och deras arbete är det område som ökat mest i 2017 års 

mätning. Flera forskningsmiljöer har upparbetat rutiner för regelbundna 

handledarmöten men det finns fortfarande en utmaning i att alla forskningsmiljöer 

ska genomföra det. 

 

Kursutbud 
Trots mycket arbete med institutionens kursutbud angav de forskarstuderande 2015 

att de önskade ett större kursutbud. En fråga som ofta återkom var hur man hittar 

information om vilka kurser som ges? Båda fakulteterna som IBL arbetar med har 

hemsidor där de samlar respektive fakultets kursutbud. IBL presenterar också sitt 

eget kursutbud på sina hemsidor. Ett problem verkade dock vara att 

doktorander/licentiander inte kände till dessa sidor. Ett annat problem var att 

fakulteterna hade problem att få in information till sina sidor dvs kursgivande 

forskarutbildningar meddelar inte alltid vilka kurser som ges. 

 

Åtgärder 

-föreslå att fakulteterna erbjuder en kopp kaffe på Zodiaken för alla som tipsar om en 

kommande kurs som inte finns på fakultetens hemsidor. FUS för förslaget vidare 

hösten 2015 – Förslag framfört 

-bevaka utformningen av den nya externa webben så att motsvarande information 

går att finna även där. Bevakas av FUS hösten 2015 och våren 2016 – Har bevakats 

men lanseringen har dröjt 
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-införa en rutin på IBL som innebär att alla doktorander/licentiander får möjlighet 

att önska kurser i samband med att vi frågar handledare om kurser de kan tänkas ge. 

FUS och forskaradministratör ansvarar för detta, införs from hösten 2015 – Har 

genomförts två gånger, arbetar på att det ska bli en rutin 

-informera om fakulteternas kurswebsidor i doktorandblad och på IBLs hemsida. 

FUS och forskaradministratör ansvarar för detta, införs from hösten 2015 – 

Genomfört, men nu i samband med ny webb måste IBLs hemsidor ses över igen 

-fortsätta att sjösätta vårt nya kursutbud och följer upp kvalité på kurser. FUN/IBL 

ansvarar för detta löpande – Görs löpande 

 

Även 2017 önskar de forskarstuderande att det finns fler kurser att gå. Framförallt är 

det fördjupningskurser inom deras respektive forskningsområden som upplevs som 

för få inom LiU (2,2). På frågan om det finns kurser utanför LiU ser det dock bättre 

ut (3,2). 

 

Stress 
Medarbetarundersökningen 2015 visade att det förekom mycket stress i gruppen 

forskarstuderande. Vid mötet med de forskarstuderande diskuterades vikten av en 

aktiv diskussion på alla avdelningar kring arbetsvillkor och arbetsklimat. Det 

förekom uppfattningar om att det ibland fanns en ”stresskultur” och att det inte 

kändes tillåtet att som doktorand/licentiand att få kunna säga nej i perioder då det är 

mycket att göra. 

 

Åtgärder 

-fortsatt arbete med Feelgood och doktorandmoduler. FUS informerar om ny 

omgång hösten 2015 – Omgång 2015 och 2016 är genomförd 

-doktorandmöte med Anna Peixoto och Linda Schultz med fokus på doktorandrollen, 

arbetsmiljö och Lika Villkor. Genomförs av FUS i samarbete med en doktorandgrupp 

hösten 2015 - Genomförd 

-extra information till avtalsdoktorander om var de kan vända sig vid problem under 

forskarutbildningen. Genomförs av FUS och forskarutbildningsadministratör under 

hösten 2015 - Utskickad 

-fortsatt aktiv diskussion på alla avdelningar kring arbetsvillkor och arbetsklimat. 

FUS uppmuntrar avdelningscheferna att fortsätta med detta – Påminda hösten 2015 

-föreslå avdelningscheferna att öka samarbetet med handledare då doktoranders 

institutionstjänstgöring planeras. Tas upp av FUS på ett avdelningschefsmöte 

HT2015 – Föreslaget 

 

2017 rapporteras en något mindre grad av upplevd stress 3,0 jämfört med 2,8. Den 

siffran är bättre än för institutionen som helhet som rapporterar som är 2,6. 

Framförallt är det frågan om den stress som finns utanför forskarutbildningen dvs på 

fritiden som i mindre grad rapporteras bero på forskarutbildningen (2,5 jämfört med 

3,4). Mer bekymrande är att det upplevda stödet från forskarkollegor sjunkit från 4,2 
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till 3,7. Glädjande är att vår informationskampanj till avtalsdoktoranderna verkar ha 

gett effekt. 2015 visste få av dem var de skulle vända sig om de fick problem med 

handledning 2,4 men 2017 har siffran stigit till 3,4. 

 

2) Analys av IBLs resultat 2017: 
 

Efter att Ramböll tillgängliggjort resultatet så skickades resultatet för IBLs 

forskarstuderande ut via mejl till alla forskarstuderande, handledare, 

avdelningschefer, forskningsledare, HR-konsult, administrativ chef, 

forskarutbildningsadministratör och prefekt. I samband med det kallades även alla 

forskarstuderande till ett diskussionsmöte som genomfördes den 10 maj. Vid mötet 

diskuterades IBLs resultat och mötesdeltagarna bidrog med idéer kring vilka 

åtgärder som kan vara lämpliga mot bakgrunden av resultatet. Resultatet 

presenterades och diskuterades även vid FUN/IBLs möte den 27 april och vid ett 

handledarmöte den 31 maj. 

 

I dessa diskussioner har både aktuellt resultat analyserats men det har också gjorts 

tillbakablickar på 2010, 2013 och 2015 års medarbetarundersökningar och de 

åtgärdsplaner som skrivits utifrån dessa. Det går både att konstatera att flera frågor 

är återkommande, som tex individuella studieplaner, kursutbud, stress etc men också 

att många av de åtgärder som tidigare beslutats har genomförts. Positivt är också att 

antal forskarstuderande som rapporterar någon form av kränkande särbehandling 

har minskat för varje omgång men då det fortfarande finns personer som rapporterar 

att de blivit utsatta måste arbete med att motverka detta fortsätta. 

 

Sammanfattar man 2017 års resultat utifrån de 5 topp- och 5 lägstasvaren så 

framkommer att våra forskarstuderande säger sig vara mycket nöjda med den service 

de får från universitetsbibliotek. De rapporterar också att de får handledning i den 

omfattning som motsvarar deras behov och att de får återkoppling på sina texter 

inom utsatt tid. De bedömer att de har tillräcklig kompetens för sin undervisning och 

de har goda möjligheter att presentera sin forskning vid seminarier. 

 

De frågor som där våra forskarstuderande rapporterar mest negativt är frågorna 

kring kursutbud och betydelsen av den individuella studieplanen. Även frågan om 

stress finns med bland de lägsta svaren även om siffran blivit bättre sen 2015. 

 

Som redan framgått i Avsnitt 1 finns en del områden där förändringar skett mellan 

2015 och 2017, både till det bättre och till det sämre. Generellt är det glädjande att 

IBLs handledare får ett ökat gott omdöme av de forskarstuderande och att mängden 

upplevd negativ stress minskat något. När det gäller frågan om kursutbud så kvarstår 

önskan om fler specialiserade kurser och med avseende på den individuella 

studieplanen så har den upplevda nyttan/relevansen minskat något. 
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En fråga som lyftes på mötet med de forskarstuderande var information. Fram till nu 

har huvuddelen av informationen rörande IBLs forskarutbildning riktat både mot 

interna och externa aktörer legat på IBLs publika interna hemsidor. Frågan som 

väcktes är hur informationsspridningen bör organiseras framöver då LiU går över till 

en web för externa aktörer och ett intranät för LiU-medarbetare. 

 

Det konstaterades slutligen att resultatet av doktorandundersökningen vid IBL på 

många sätt visar ett gott resultat men att det sticker ut att tre forskarstuderande 

bedömer sin forskarutbildning som dålig. Skäl till denna tydliga markering 

diskuterades och också hur det går att arbeta för att förbättra dessa individers 

forskarutbildning. 

 

3) Åtgärdsplan och ansvariga 2017 
 

 

Åtgärdsplanen har diskuterats vid IBLs forskarutbildningsnämnds möte 31 augusti 

och fastställts vid påföljande möte den 26 oktober. 

 

Individuell studieplan 
Då den individuella studieplanen ur ett juridiskt perspektiv är ett viktigt dokument 

både för den enskilde forskarstuderande och för institutionen samtidigt som de 

forskarstuderande inte till fullo upplever det som ett relevant stöd under sin 

forskarutbildning kommer arbetet med att utveckla användandet av den individuella 

studieplanen att fortgå. 

 

Åtgärder 

 

- Befästa rutinen med att årsvisa workshops för ifyllnad av den individuella 

studieplanen. Genomförs av FUS hösten 2017 och hösten 2018 

-fortsatt arbete med att säkerställa att den första individuella studieplanen fylls i med 

en plan för hela forskarutbildningstiden. FUN/IBL ansvarar löpande för detta  

 

Handledning 
Då handledningen är en central del av de forskarstuderandes möjligheter att 

genomföra en forskarutbildning på ett bra sätt är det av stor vikt att det goda 

kvalitetsomdöme som IBLs handledare gavs 2017 upprätthålls även kommande år. 

En arena för att utveckla ock kvalitetssäkra handledningen är kollegialt utbyte mellan 

handledare därför är det viktigt att de regelbundna handledarkollegier som 

utvecklats i flertalet forskningsmiljöer upprätthålls och sprids till alla forskarmiljöer 

vid institutionen.  
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Åtgärder 

-Minst årsvisa handledarkollegier för att utbyta erfarenheter/kompetens kring 

handledning. FUS fortsätter att följa utvecklingen i de olika forskningsmiljöerna  

 

Information  
Att nå ut med korrekt information i relevant omfattning vid rätt tidpunkt är alltid en 

utmaning. Just nu pågår en omorganisering av LiUs webb vilket föranleder IBL att se 

över de kanaler där forskarutbildningsrelaterade information tidigare 

tillhandahållits. 

 

Åtgärder 

-Följa utformningen av den nya externa webben. Bevakas av FUS. 

-Utreda formen för intern information till IBLs forskarstuderande. Utreds av 

FUN/IBL. 

-Uppdatera och tillgängliggör forskarutbildningsrelaterad intern information i den 

nya form som FUN/IBL beslutar. Genomförs av FUS och forskarutbildnings-

administratör. 

 

Kursutbud 
Frågan om kursutbud har varit återkommande i många års mätningar. I år framhölls 

särskilt behovet av fler fördjupningskurser i de forskarstuderandes respektive 

område. Både handledare och de forskarstuderande lyfte i diskussionerna det faktum 

att IBLs obligatoriska metod- och baskurser ges på ett rullande schema vilket 

underlättar planeringen men att de valbara fördjupningskurserna annonseras för en 

termin i taget. Ju smalare och mer fördjupad en kurs är ju svårare blir det också att 

få tillräckligt antal forskarstuderande på en kurs. Här behöver IBL bli bättre på att 

tillse att våra forskarstuderande också läser kurser på andra lärosäten men kanske 

också på att hitta former för att samverka om kurser med andra lärosäten. 

 

Åtgärder 

-Utreda möjligheten att ha valbara fördjupningskurser på rullande schema. FUN/IBL 

utreder frågan. 

-Informera om möjlighet att läsa kurser vid andra lärosäten. FUS och 

forskarutbildningsadministratör informerar forskarstuderande och handledare 

-Utreda möjligheten att samverka kring forskarutbildningskurser. FUN/IBL utreder 

frågan. 

 

Stress  

Eftersom mängden rapporterad negativ stress har minskat hoppas IBL att de 

åtgärder som tidigare genomförts har gett effekt. IBL är mån om att riktningen på 

resultatet fortsätter även i nästa mätning och kommer därför att fortsatta erbjuda de 
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forskarstuderande att delta i Feelgoods doktorandmoduler. 
 

Åtgärder 

-Fortsatt arbete med Feelgood och doktorandmoduler. FUS informerar om ny 

omgång hösten 2017 och 2018. 

 

 

4) Kommunikation 

 
Som framgår av avsnitt 2 och 3 så har resultatet av 2017 års medarbetarundersökning 

mejlats till forskarstuderande, handledare, avdelningschefer, forskningsledare, HR-

konsult, administrativ chef, forskarutbildningsadministratör och prefekt. De 

forskarstuderande och alla handledare har kallats till två olika möten där resultat och 

förslag på utvecklingsområden och åtgärder ha diskuterats. Den slutliga 

åtgärdsplanen har fastställts av FUN/IBL den 26 oktober. I FUN/IBL finns 

representation för de forskarstuderande. Åtgärdsplanen kommer under hösten 2017 

att mejlas ut till forskarstuderande, handledare, avdelningschefer, forskningsledare, 

HR-konsult, administrativ chef, forskarutbildningsadministratör och prefekt. 

 

IBL arbetade på motsvarande sätt med utformningen av 2015 års åtgärdsplan. 

Uppföljningen av 2015 års åtgärder mejlades till alla forskarstuderande i januari 

2017. Både resultat och uppföljning av 2010, 2013 och 2015 års medarbetar-

undersökning har under våren 2017 behandlats av FUN/IBL, vid handledarmötet 

den 31 maj och vid mötet med de forskarstuderande den 11 maj. 

 


