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SYFTE OCH PROCESSBESKRIVNING FÖR KVALITETSRAPPORT AV FORSKARUTBILDNINGARNA   

 
Syftet med denna kvalitetsrapport är att identifiera styrkor och förbättringsområden för att säkra hög kvalitet 
i forskarutbildningen vid Högskolan Väst. 
 
Kvalitetsrapporten skall hjälpa Ämnesråden att identifiera och lyfta fram förbättringsområden, speciellt vad gäller 
allokering av resurser och prioritering. 
 
Ämnesråden ska med utgångspunkt från vad som framkommit i analysen av kursrapporterna samt kursansvarigas 
kontakter med forskarstuderande och samverkanspartners, redogöra för styrkor och förbättringsområden i relation 
till UKÄ:s bedömningsgrunder inom områdena: 

• Förutsättningar 
o Forskarutbildningens ämnesområde 
o Personal 
o Utbildningsmiljö 
o Resurser 

• Utformning, genomförande och resultat  
• Arbetsliv och samverkan 
• Forskarstudentperspektiv  

 
Dessutom ingår följande områden: 

• Hållbar utveckling 
• Eventuella förbättringsförslag på kvalitetsrapporten 

 
Under varje område finns en rad påståenden. Analysera om forskarutbildningen uppfyller påståendet, om så är fallet 
skriv ja i uppfylld rutan. Om ni anser att forskarutbildningen borde förbättras utifrån påståendet, skriv då nej i rutan 
och formulera förbättringsförslag samt åtgärder, Föreslagen ansvarig (vem/vilka som bör utföra åtgärd) och 
föreslagen tidsram (när det bör utföras) i tabellerna under påståendena. Om ni ser att forskarutbildningen har en 
mycket bra uppfyllnad beskriv eller exemplifiera gärna detta under styrkor. 
 
Omfattning/giltighet:  
Kvalitetsrapporten avser hela forskarutbildningen, inkluderat kurser, avhandlingsarbetet, handledning och 
progressionsseminarier. Exempelvis, rapporten som skrevs senast behandlar den feedback vi fått in, de kurser som 
hållits, de förbättringar som gjorts och som framförts. På detta sätt blir det den senaste instansen som tas upp.  
 
FUN:s arbetsgrupp:  
Signild Risenfors, docent i pedagogik, Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig 
organisation, Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad, Ivan Andrés Castillo, doktorandrepresentant 
Kristina Lindh, studierektor.  
 
Arbetsgrupp under 2021: Andreas de Blanche, universitetslektor i datateknik, Johan Berlin, professor i 
företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation, Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad, 
Anna Andersson, doktorandrepresentant, Rebecca Möller, studentrepresentant.  
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Kvalitetsrapport för forskarutbildning- processbeskrivning och dess olika faser:  
1. Utveckling av kvalitetsrapport för att följa upp och utvärdera forskarutbildning med utgångspunkt i bland annat 

UKÄ:s utvärdering av utbildningar vid Högskolan Väst 2020 och tidigare utvärderingssystem. 
 

2. Dialogmöten hölls med kvalitetschef, vicerektor för forskning och forskarutbildning och rektor för att initiera 
arbetet med en ny kvalitetsrapport för forskarutbildning (Andreas de Blanche & Anette Ekström-Bergström). 

 

Tidsplan Kvalitetsrapport för forskarutbildning-processbeskrivning  

15 juni 2021 Kvalitetsrapport för forskarutbildning tas upp i Forsknings- och 
utbildningsnämnden (FUN).  

17 juni 2021 Uppstartsmöte med ämnesråden i arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) och 
Produktionsteknik (ÄR PT),  presidiet i Forsknings- och utbildningsnämnden 
(FUN), vicerektor forskarutbildning och studierektor. 

Juni 2021 Utskick av ny kvalitetsrapport för uppföljning av forskarutbildning till 
ämnesråden för Arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) och Produktionsteknik (ÄR 
PT). 

28 januari 2022 Inlämning av kvalitetsrapport för forskarutbildning från ämnesråden till 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). 

7 februari 
 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomlyser och analyserar 
ämnesrådens kvalitetssäkringsrapporter för forskarutbildningarna 

17 februari Dialogmöte med ämnesrådet i Produktionsteknik (ÄR PT). 

21 februari Dialogmöte med ämnesrådeti Arbetsintegrerat lärande (ÄR AIL) 

1 mars 2022 Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomlyser och analyserar 
ämnesrådens kvalitetssäkringsrapporter för forskarutbildningarna efter 
dialogmöten 

10 mars 2022 Arbetsgruppens presentation av resultaten för Forsknings- och 
utbildnngsnämnden (FUN) 

Mars 2022 Presentation av resultaten för Högskolans ledningsgrupp (HLG) 

April-maj 2022 Återkoppling från arbetsgruppen i Forsknings- och utbildningsnämnden 
(FUN) till ämnesråden för Produktionsteknik (ÄR PT) och Arbetsintegrerat 
lärande (ÄR AIL) 

 
3. Vid extern granskning, till exempel: Allmän studieplan, Regler och riktlinjer för forskarutbildningen, Individuell 

studieplan, Kursplaner, Kvalitetsrapport för forskarutbildning, Doktorandbarometer, Material från 
planeringsseminarier, halvtidsseminarier, slutseminariet, Lic-seminarier (och dess protokoll), Artiklar, 
Avhandlingar och kurs/program- och alumni-utvärderingar utifrån respektive forskarutbildningsämne. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS  

Sammanfatta och analysera här de viktigaste förbättringsområden och styrkor hos forskarutbildningsprogrammet 
som framkommit sedan förra kvalitetsrapporten.  
 
 
 

Sammanfattande analys 

Styrkor 
1.Forskarutbildning (FU) AIL som tvärvetenskapligt ämne skapar förutsättningar för forskarstuderande att samverka 
inom olika forskningsdiscipliner. Vidare har forskarstuderande stora möjligheter att samverka med omgivande 
samhälle, vilket kan bidra till en attraktiv utbildning i relation till framtida karriär inom och utanför akademin. Vid 
samtliga institutioner finns etablerade forskarmiljöer (bl a BUV, LOV, LINA, I-AIL) där forskarstuderande kan samverka 
med seniora forskare.  
 
2.Tidigare har AIL-ämnet varit uppdelat på två olika utbildningar vid två institutioner. I och med nya utbildningen AIL 
täcks nu ämnet in av de tre institutioner gemensamt. Det ger ämnet bredd och sprider erfarenheter, och 
resursallokering över institutionerna. Det kommer i förlängningen att bli en ansenlig styrka för ämnet AIL. FUN, 
styrgrupp som leds av vice rektor, studierektor och forskningskoordinator är viktiga och ändamålsenliga 
stödfunktioner och samarbetspartner för FU AIL. Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur som 
stöd för FU som bibliotek, Grant and Innovation Office, studievägledare, servicecenter, akademi & ledningsstöd, 
examensenhet och ladok samt utbildningshandläggare.  
 
3.Två forskarstuderande är representerade i ämnesrådet (ÄR) för FU AIL och har inflytande och deltar aktivt  i ÄRs 
arbete med att främja forskarutbildningsämnets och utbildningens utveckling och kvalitet.  
 
4.Forskarutbildningsämnet för FU AIL är väl definierad i allmänna studieplanen. Relationen mellan antalet 
högskolepoäng för kurser och för avhandling/uppsats är väl avvägd för att både skapa djup i ämnesområdet men 
också ge en breddad vetenskaplig kompetens. Kurserna har i ÄR kontinuerligt vidareutvecklats utifrån 
forskarutbildningsämnets utveckling och relaterar väl till de nationella examensmålen för FU.  
 
5.ÄR AIL med stöd av studierektor FU och FU-koordinator genomför regelbunden genomlysning och analys av 
överensstämmelsen mellan utbildningsplan, kursplan och målmatris i relation till de övergripande examensmålen för 
doktorsexamen och licentiatexamen. Vidare säkerställs forskarstuderandes progression, bland annat genom 
progressionsseminarier. Att forskarstuderande får förutsättningar att genomföra FU stöds av individuella 
studieplanen som genomlyses, revideras och fastställs årligen. 
 
Förbättringsområden 
Samverkan och anknytning till olika akademiska ämnen är centralt för FU AIL. En etablerad och organiserad 
samverkan mellan institutionerna, den centrala administreringen (forskningskoordinator och studierektor) och 
kvalitetskontrollen (ÄR, FUN) menar vi skapar bästa förutsättningarna för kvalité i FU och för den forskarstuderandes 
studiemiljö. Utifrån ÄRs arbete med kvalitetsrapporten har vi identifierat följande förbättringsområden som viktigast 
för det fortsatta kvalitetsarbete.  
 
1.Fortsatt kvalitetsarbete behöver ske i samverkan med för forskarutbildningen viktiga aktörer (FUN, ÄR, 
studierektor, forskningskoordinator, styrgrupp). Att utveckla bättre förutsättningar för sådan samverkan och utveckla 
tydligare handläggningsordningar (strukturer och processer) mellan de olika aktörerna i FU (se ovan) anser ÄR är 
viktigt för det fortsatta kvalitetsarbetet.  
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2.FU-koordinatorn har en viktig roll inte minst som sammordnare mellan alla parter i FU men även i arbetet med 
administrativa uppgifter kopplade till FU. Alla arbetsuppgifter som FU-koordinatorn gör behöver synliggöras och 
tilldelas medel till, så att bra förutsättningar finns för att kunna genomföra arbetet.   
 
3.Det har varit stor omsättning av ledamöter i ÄR sedan start av FU januari 2020. ÄR ser det därför som angeläget att 
skapa förutsättningar för att uppdraget som ledamot i ÄR-AIL är attraktivt och rimligt. FU AIL växer kontinuerligt och 
därigenom blir även arbetsuppgifterna för ledamöterna mer omfattande och kräver mer tid. Exempel på 
arbetsuppgifter som korrelerar med antalet forskarstuderande i FU: (a) doktorandantagning, (b) analysera och 
tillstyrka ISPer, (c) tillgodoräknande av kurser, (d) anhållan om licentiatseminarium och disputation, (e) 
kvalitetssäkring av licentiatuppsatser och avhandlingar.  
 
4.Från både handledares och FUs perspektiv finns idag en otydlighet kring målmatrisens syfte, utformning och 
tillämpning. ÄR behöver därför i samråd med FUN tydliggöra och skapa samsyn kring hur målamatrisen ska användas 
av handledare och forskarstuderande i FU. 
 
5.Säkerställa en stödjande och likvärdig arbets- och utbildningsmiljö för samtliga forskarstuderande inom FU AIL. 
Exempel på konkreta frågor i detta arbete är (a) institutionstjänstgöringen för forskarstuderande, (b) 
tredjepartsdoktoranders tillgång till samma infrastruktur (kontorsplats, HV-mail och stödfunktioner) som övriga FU, 
och (c) följa upp och utarbeta plan av vad som framkommer i doktorandbarometern. 
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0. UPPFÖLJNING SEDAN FÖRRA UTVÄRDERINGEN  

Uppföljning av förbättringsförslag från förra årets kvalitetsrapport för forskarutbildning. Kommentera, förklara och 
analysera i fritextrutan. 
 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

En mer ändamålsenlig och 
kvalitetsutvecklande samordning samt ett 
vidareutvecklat administrativt stöd för FU.  

Etablera samordning mellan FU, 
forskningsmiljöer, 
linjeorganisation inkl. 
administrativt stöd och kollegiet. 
Gemensamt skapa tydliga 
strukturer och rutiner som 
stödjer FU.  

Styrgrupp, FUN, 
ÄR, HLG, 
Högskoledirektör 

2022 

En mer utvecklad högskoleövergripande 
Alumniverksamhet 

Alumninätverk bör etableras vid 
HV. Alumner som medaktörer i 
FU 

Vice rektor  2022-2025 

 
 
 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Flera av de identifierade förbättringsområden med behov av åtgärder i FU informatik och pedagogik mim AIL fodrar 
fortsatta åtgärder även i FU AIL.  
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR   

 

1.1. FORSKARUTBILDNINGENS ÄMNESOMRÅDE 

Ämnesområde1 Examen  

Arbetsintegrerat lärande Filosofie doktorsexamen i arbetsintegrerat lärande 240hp 

Filosofie licentiatexamen i arbetsintegrerat lärande 120hp 

Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Filosofie doktorsexamen i informatik med inriktning mot 
arbetsintegrerat lärande 240hp 

Filosofie licentiatexamen i informatik med inriktning mot 
arbetsintegrerat lärande 120hp 

Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Filosofie doktorsexamen i pedagogik med inriktning mot 
arbetsintegrerat lärande 240hp 

Filosofie licentiatexamen i pedagogik med inriktning mot 
arbetsintegrerat lärande 120hp 

Identifiera styrkor och förbättringsområden för forskarutbildningens Ämnesområde(n)1. Kommentera, förklara och 
analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

1. Det samlade innehållet i avhandlingsarbetet är väl anpassat i både djup och bredd relaterat 
till Forskarutbildningsämnet 1. ja 

2. Det samlade innehållet i forskarutbildningens kurser är väl anpassat i både djup och bredd 
till utbildningens Forskarutbildningsämnet 1. ja 

 

Styrkor 

Ämnesområden är väl definierade i allmänna studieplanerna för de tre FU. Relationen mellan antalet 
högskolepoäng för kurser och för avhandling/uppsats är väl avvägd för att både skapa djup i ämnesområdet men 
också ge en breddad vetenskaplig kompetens. Kurserna har i ÄR för de tre FU kontinuerligt vidareutvecklats 
utifrån forskarutbildningsämnets utveckling och relaterar väl till de nationella examensmålen för FU.  

 

 
1 Forskarutbildningarnas ämnesbeskrivningar:   

Produktionsteknik inom maskinteknik omfattar som ämne de kompetensområden som behövs för att miljömässigt, rationellt, ekonomiskt och säkert kunna producera produkter med givna 
prestanda. Forskningen inom produktionsteknik bedrivs vid högskolan inom de två inriktningarna produktions-processer och produktionssystem, och samverkan mellan dessa är central. Ämnet 
avgränsas till produktionsteknik inom maskinteknik, tillämpad på verkstadsindustri. Ämnet Produktionsteknik innefattar delar av etablerade och vedertagna ämnen som material- och 
tillverkningsteknik inom inriktningen produktionsprocesser och ämnen som mät-, styr-, regler- och datorteknik inom inriktningen produktionssystem. 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att 
problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid 
bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, 
former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete samt samhällsvillkor för lärande i 
arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.   
Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och 
kommunikationssystem och är inriktat mot studier av hur lärande, kunskap och samarbete mediernas av IT i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion 
i samband med införande och bruk av informations- och kommunikationssystem. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till vetenskaper såsom 
organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.  

Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande utgår från studiet av lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv. 
Inriktningen mot arbetsintegrerat lärande avgränsas till pedagogiska problemställningar i arbetslivet och innefattar lärandets processer, villkor, innehåll och konsekvenser. Arbete definieras brett 
och omfattar olika former av såväl betalt som obetalt arbete men även arbetslivsanknutna företeelser som högre utbildning och arbetslöshet. 
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Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

FU AIL 
Vid skrivande av kvalitetsrapporten finns 
endast en examinerad avhandling. 
En kritisk massa av avhandlingar saknas i 
nuläget för en meningsfull analys ska kunna 
göras. 
 

Följa AIL-avhandlingarna på 
samma sätt som de tidigare FU-
utbildningarna vad gäller 
- AIL utformning och utveckling 
- Omfattning/upplägg 
(sammanläggning monografi) 
- Metodologisk utformning och 
utveckling 

ÄR 2022 

FU  informatik min AIL  
Kontinuerlig ämnesbeskrivning- essens (AIL) av 
avhandlingens resultat och bidrag för att följa 
ämnets innehåll och utveckling.  
Ca 4–6 publikationer i avhandlingarna varav 
hälften i vetenskapliga journaler, vissa 
konferensartiklar likställs. Ett par kan vara 
publiceringsbara. Fortsatt diskussion kring 
detta önskas. 

Följa avhandlingarna vad gäller 
- AIL utformning och utveckling 
- Omfattning/upplägg 
(sammanläggning monografi) 
- Metodologisk utformning och 
utveckling 
  
 

ÄR 2022-2025 

FU  pedagogik mim AIL 
Ingen avhandling är baserad på i huvudsak 
kvantitativ data och där kvantitativa 
analysmetoder är centrala. Det begränsar vilka 
forskningsfrågor man kan behandla och 
besvara, framför allt frågor som rör effekter, (t 
ex., i effektstudier eller intervention studier).  

Följa avhandlingarna vad gäller 
- AIL utformning och utveckling 
- Omfattning/upplägg 
(sammanläggning monografi) 
- Metodologisk utformning och 
utveckling 
 

ÄR 2022-2024 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

FU pedagogik mim AIL kommer att avvecklas år 2024 och FU informatik mim AIL kommer att avvecklas år 2025. 
De forskarstuderande som inte examinerat vid dessa tidpunkter erbjuds övergång till FU AIL.  
Uppföljning av avhandlingar och licentiatuppsatser för att säkra att nationella examensmålen uppnås sker genom 
kontinuerliga uppföljningssamtal av huvudhandledare och genom progressionsseminarier. ÄR för AIL granskar 
vetenskaplig kvalité och forskarutbildningsämnesrelevans (AIL) för alla avhandlings- och uppsatsmanus inför 
licentiandseminarium och disputation.  
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1.2. PERSONAL 

Identifiera styrkor och förbättringsområden gällande tillgänglighet på handledare och lärarresurser. Kommentera, 
förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

3. Det finns personal med rätt kompetens tillgänglig för att genomföra alla kurser i 
forskarutbildningen med god kvalité. ja 

4. Det finns en tillräcklig tillgång på huvudhandledare/handledare på 5-årsikt? Vet ej 

5. Det finns möjlighet att:  
6.        påverka, följa upp och utveckla forskarutbildningen. Ja 

7.        diskutera forskarutbildningen med kollegor i exempelvis handledarkollegiet. Ja 

8.        ta del av kursvärderingsresultat (ex kursrapporter). Ja 

 

 

Styrkor 

Det finns idag en FU som har haft en kontinuerlig rekrytering av och därmed uppnått en kritisk massa av 
forskarstuderande. Idag finns tillgång till handledare i den utsträckning som efterfrågas och med relevant 
kompetens.    

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Vi behöver säkra en långsiktig försörjning 
av handledare  

Analys av balans mellan 
senior handledare och 
nyrekrytering av doktorander 
(pensionsavgångar, 
rekryteringsstrategier, etc.)   

Styrgruppen, 
prefekter 

Kontinuerligt 

Förbättra möjligheten för semi-seniora 
forskare att bli handledare 

Mentorprogram, karriär- och 
utvecklingsstrategier.  

Styrgruppen, 
prefekter 

Kontinuerligt 

En stabilare personalsituation i ÄR Skapa förutsättningar för att 
uppdraget som ledamot i ÄR-
AIL är attraktivt och rimligt. 
Identifiera hinder för 
kontinuerligt arbete som 
ledamot i ÄR 

Styrgruppen, HLG, 
ÄR 

Kontinuerligt 

En central placering av FU kan innebära att 
FU, inte blir synlig/tydlig för den FU 
anställda vid institution på HV 
(anslagsfinansierade).  

Vidareutveckla integrering 
och kommunikation mellan 
FU och institutionerna   

FU-koordinator och 
studie-rektorer FU, 
ÄR 

2022-2023 

Stärka handledarnas kännedom om den 
infrastruktur och stöd som finns i FU. 
Exempelvis regelverk, stödfunktioner  

Kontinuerlig information och 
utbildning till handledare 
Uppdatering av plattform på 
HV-webben kring FU 

Styrgruppen, ÄR, 
studierektor, KIR 

Kontinuerligt 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Arbetsuppgifter i FU blir mer omfattande och kräver både mer tid och personal när antalet forskarstuderande 
växer i FU. Åtgärderna ovan syftar framför allt till att säkerställa att FUs behov av kompetens över tid och 
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möjligheten att ÄR kan omfördela tid från aktiviteter av adminstrativ (opperativ) karaktär till mer 
kvalitetsstärkande för att stödja utveckling av FU.  

 

 1.3. UTBILDNINGSMILJÖ 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

1. Alla forskarstuderande har tillgång till en relevant vetenskaplig miljö inom högskolan. Ja 

2. Forskarstuderande i samverkansprojekt har tillgång till en relevant vetenskaplig miljö. Ja 

3. Det finns en inkluderande miljö ur ett likabehandlingsperspektiv. Vet ej 

 

Styrkor 

FU AILs tvärvetenskaplig inriktning skapar förutsättningar för forskarstuderande att samverka inom olika 
forskningsdiscipliner.   

FU inbegriper tre institutioner.  De finns en sammanhållande forskningskoordinator med ansvar för att hantera 
ärenden relaterat till FU AIL. 

Forskarstuderande har i FU stora möjligheter att samverka med omgivande samhälle, vilket kan bidra till en 
attraktiv utbildning i relation till framtida karriär inom och utanför akademin.  

Vid samtliga institutioner finns etablerade forskarmiljöer (bl a BUV, LOV, LINA, I-AIL) där FU kan samverka med 
seniora forskare.   

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen ansvarig Föreslagen 
tidsram 

Forskarstuderande inom AIL är idag 
anställda vid tre institutionen och i 
olika verksamheter (tredjepart).  
Utmaningar kring 
institutionstjänstgöring har 
uppmärksammats av ÄR. Finns en risk 
att krav från verksamheters, både för 
tredjepartsdoktorander och 
akademianställda doktorander, blir allt 
för krävande för forskarstuderande på 
bekostnad av FU.   

-Dialog mellan studierektor 
och chefer.  
-Tydliggörande av 
forskarstuderandes åtaganden 
i avtal. 
-Särskild fördelningsnyckel för 
FU 
-Skapa gemensam syn på syfte 
och mål med institutions-
tjänstgöringen under FU. 

Styrgruppen, 
studierektor, prefekt 

Kontinuerligt 

Det är idag en komplex och otydlig 
logistik gällande ärenden relaterade till 
FU, som innebär stora risker för att 
ärenden blir arbetskrävande och 
fördröjda. 

Skapa förutsättningar för att 
processer, rutiner och 
dokumentation kring olika 
ärenden i FU fungerar  
 

Förvaltningen, 
Styrgruppen 

2022-2023  

I doktorandbarometern framkommer 
att ett antal FU upplevt trakasserier 
och diskriminering.  

Utarbeta strategier/plan 
 
 

Styrgruppen 
Prefekt 

2022 

Förbättra och förenkla administrativ 
hanteringen av FU.   

Standardisera, tillämpa praxis 
och utveckla en tillräcklig men 
minimalistisk norm för 
administrativ hantering 

Styrgruppen, FUN, ÄR, 
Studierektor, FU-
koordinator, Akademi- 
och ledningsstöd 

Kontinuerligt 
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Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Utmaning att “kombinera” 20% institutionstjänstgöring med 80% FU – FU blir lidande (upplevd orättvisa och ej 
individanpassad tjänstgöring) 
Komplex verksamhet från olika kunskapsområden och kulturer som kräver en tydlig kommunikation och 
handläggningsordning för att skapa en god studiemiljö för den FU 
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1.4. RESURSER 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
 

  Uppfylld 

9. Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur, så som ex bibliotek, Grant 
Innovation Office, studiestöd. ja 

10. Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur för samverkan med externa 
partners:  

a. nationella partners  ja/nej 

b. Internationella partners ja/nej 

11. Det finns tillgång på de resurser som krävs för att vi ska ha en forskarutbildning med 
arbetsintegrerat lärande/produktionsteknik som utgångspunkt, ge gärna en beskrivning av 
detta antingen genom styrkor och/eller förbättringsmöjligheter. 
 
 

svarat i fritext 

 

Styrkor 

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur som stöd för FU. Exempel på detta är: 
• Biblioteket (utpekad personal med ansvar för att ge stöd till forskarstuderande) 
• Grant and Innovation Office, GIO, (ger stöd till forskarstuderande med råd kring 

ansökningsförfarande samt möjligheter för internationalisering - besök, kurser, konferenser 
utomlands) 

• Karriärplanering (utpekad personal med ansvar för att stötta FU) 
• Servicecenter (svarar på frågor, supporterar vid disputation, spikning o dyl) 
• Akademi- & ledningsstöd: härifrån får ÄR stöd i form av akademistöd (för kursplanering), 

kvalificerade utredare, FU-koordinator som är anställd här 
• Examen och Ladok (kvalitetsuppföljning och utfärdande av FUs prestationer) 
• Utbildningshandläggare (publicering och registrering av kurser på web och övriga system) 

Tidigare har AIL-ämnet varit uppdelat på två olika utbildningar vid separata institutioner. I och med nya 
utbildningen AIL täcks nu ämnet in av de tre institutioner gemensamt. Det ger ämnet bredd och sprider 
erfarenheter, och resursallokering, över institutionerna. Det kommer i förlängningen att bli en ansenlig styrka för 
ämnet AIL. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Tillväxten inom FU AIL gör att resurser för 
administration och koordination mellan 
olika verksamheter är otillräcklig.  

 
 

Adekvata resurser för FU-
koordinator för att kunna 
utforma och upprätthålla 
tydliga strukturer och rutiner 
kring FU. 

Styrgruppen, FUN, 
HLG  

2022 

Övergång för samtliga FU till digitalt ISP-
systemet har inte kunnat genomföras. 
Digital ISP har under 2021 testats av ett 
antal FU och handledare men i dagsläget 
finns ingen systemansvarig. Därav har den 
fortsatta utvecklingen och möjligheten för 

Tillsätta systemansvarig som 
ansvarar för tester, 
informationsmöten, support 
och utveckling.  

Styrgruppen, 
Akademi- och 
ledningsstöd,  

2022 
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fler att använda den digitala ISPn bromsats 
upp.  

Information relaterad till FU på webben är 
idag till vissa delar inaktuell och 
ofullständig.  

Resurser för att genomföra 
arbetet  

KIR med stöd av 
ÄR, studierektor 
och FU-
koordinator 

2022 

ÄR-ledamöternas uppdragsbeskrivning i 
dokumentet ”Regler och riktlinjer i 
forskarutbildningen” överensstämmer inte 
med de arbetsuppgifter som de hittills 
ålagts.  

Befintlig uppdragsbeskrivning 
behöver revideras. 

FUN och ÄR 2022 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Förvaltningens beräkning för resurser för FU-koodrdinatoruppdraget var inaktuell när tjänsten tillsattes jan 2021. 
Under de två år med FU har det administrativa stödet inte varit tillräckligt och ÄR har därför till stor del behövt 
fokusera uppgifter som vi anser ligga utanför ÄRs ansvarsområde (operativt arbete med administrering av FU).  
Med utgångspunkt i befintliga resurser behöver HV ur både ett social hållbarhets- och kvalitetssynpunkt 
reflektera över om det går att anta och hantera fler forskarstuderande eller om HV ska överväga antagningsstopp. 
Bygga system som är stabila där resurser för FU-koordinator tilldelas utifrån storleken på forskarutbildningen och 
samordning mellan olika verksamheter 
Förslagsvis kan stödet från forskningskoordinatorerna till forskarutbildningen innefatta två roller: 
1. Akademistöd för forskarutbildning (ärenden i ÄR, ISP, allt kring FU-kurser) 
2. Koordinera forskarutbildningens olika aktiviteter (progressions-seminarier, FU-aktiviteter typ välkomstdag, 
doktorandaktiviteter, handledarkollegium) 
Med ansvaret att anta fler FU kommer frågan om kvalitetsaspekten i utbildningen i fokus. Resursaspekter är viktig 
för att samtliga processer inom utbildningen ska upprätthålla en god kvalitet.   
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2. UTFORMNING, GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT  

2.1. STYRDOKUMENT (ALLMÄN STUDIEPLAN, INDIVIDUELL STUDIEPLAN OCH KURSPLANER) 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

12. Den allmänna studieplanen och kursplanerna är uppdaterade och säkrar de nationella 
lärandemålen och examensrättigheterna inom ämnesområdet.  ja 

13. Den individuella studieplanen med dess målmatris är väl anpassad för att följa 
forskarstudentens progression och förutsättningar att uppnå de nationella lärandemålen. ja 

14. Progressionen inom forskarutbildningen finns dokumenterad (exempelvis 
forskarutbildningsämnets bredd och djup, kursernas innehåll, ordningsföljd och 
behörighetskrav eller teman som exempelvis hållbar utveckling eller etik). 

ja 

 

Styrkor 

I ÄR AIL med stöd av studierektor FU och FU-koordinator genomförs regelbunden genomlysning och analys av 
överensstämmelsen mellan utbildningsplan, kursplan och målmatris i relation till de övergripande examensmålen 
för doktorsexamen och licentiatexamen. 

Forskarstuderandes progression genom utbildningen och säkerställan att de får förutsättningar att genomföra FU 
stöds av individuella studieplanen som genomlyses, revideras och fastställs årligen. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Tydliggöra målmatrisens syfte och 
tillämpning för forskarstuderande och 
handledare. 

Diskussion i ÄR kring syfte och 
tillämpning av målmatris. 
Workshops med 
forskarstuderande och 
handledare 

ÄR, FUN 2022-2023 

Behov av att kontinuerligt stödja FU att 
utveckla kunskap inom AIL även utanför 
kurser och uppsats/avhandling  

Seminarieverksamhet kopplat 
till FU 

Forskningsmiljöer Kontinuerligt 

Progressionsseminarier: 
-Fler ämneskunniga/metodkunniga 
granskare 
-Tydligare instruktioner för 
forskarstuderande, handledare och 
diskutant 

Utveckla instruktioner kring 
progressionsseminarierna. 
 

ÄR, FUN 2022-2023 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Det finns önskemål hos de forskarstuderande att få fler granskare/diskutanter till progressionsseminarierna och 
även inkludera andra forskarstuderande i granskningen.  
Både handledare och forskarstuderande efterfrågar tydligare instruktioner vid progressionsseminarierna både 
vad gäller innehåll och struktur i manus men även rutiner och hanteringsordning för seminarierna.  
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2.2. SÄKRING AV LÄRANDEMÅLEN FÖR EXAMEN 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
De nationella lärandemålen finns i bilagorna, under kapitel 7. 

  Uppfylld 

15. De samlade lärandemålen i forskarutbildningens kursplaner uppfyller de nationella 
lärandemålen för programmets examina (exempelvis målmatris). ja 

16. Målmatriserna i de individuella studieplanerna fylls i på ett sådant sätt så att vi är säkra på att 
de nationella lärandemålen uppfylls.  nej 

17. Avhandlingens kvalitet säkras under forskarutbildningen. ja 

 

Styrkor 

Som kvalitetsgaranti för forskarstuderande progression i FU finns progressionsseminarier inför 
licentiandseminariet och disputationen. För ytterligare kvalitetsgaranti inför licentiandseminariet och 
disputationen sker dessutom en närläsning av uppsats- och avhandlingsmanus av en ledamot i ÄR och en i 
området kunnig forskare anställd på HV. Kontinuerligt under seminariekursen “Vetenskapligt arbete i 
arbetsintegrerat lärande AIL” får de forskarstuderande granska och diskutera sina texter tillsammans med lärare i 
kursen. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

I Licentiatexamen behöver det nationella målet 
Visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling tydligare relateras till fler 
kurser  

Genomgång av målen i de 
obligatoriska kurserna i 
forskarutbildning mot 
licentiatexamen, för att 
säkerställa att de nationella 
lärandemålen uppfylls i kurserna. 

ÄR, kurs-
ansvariga 

2022-2023 

I Doktorsexamen behöver det nationella målet 
Visa sådan färdighet som fordras för att 
självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt 
arbeta i annan kvalificerad verksamhet 
tydligare relateras till fler kurser  

Genomgång av målen i de 
obligatoriska kurserna i 
forskarutbildning mot 
doktorsexamen för att säkerställa 
att de nationella lärandemålen 
uppfylls i kurserna. 

ÄR, kurs-
ansvariga 
 

2022-2023 

Det finns en uppfattning bland doktorander och 
handledare om att målmatrisen syfte och 
tillämpning behöver tydliggöras. 

I workshops arbeta med att 
tydliggöra syfte och tillämpning 
för målmatrisen 

ÄR, FUN 2022-2023 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Licentiatexamen, mål under: ”Värderingsförmåga och förhållningssätt” Visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling relaterar endast till ett mål i kurs 
Forskningsmetodik FOMF010. Det finns därför ett behov att se över hur fler mål i olika kurser i 
licentiatutbildningen kan uppfylla detta nationella mål. 
Doktorsexamen, mål under: ”Färdighet och förmåga” Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet relaterar endast 
till ett i kurs Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik, VFFF010. Det finns därför ett behov att se över hur fler 
mål i olika kurser i doktorsutbildningen kan uppfylla detta nationella mål. 
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3. ARBETSLIVETS PERSPEKTIV 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

18. Forskarutbildningen präglas av arbetsintegrerat lärande2. 
 

19. Forskarutbildningen präglas av nationellt och internationell samverkan med arbetslivet och 
omgivande samhälle.  
 
 

Ja 

Ja 

 

Styrkor 

Inom ramen för FUs kursprogram adresseras och problematiseras systematiskt olika perspektiv på AIL både 
konceptuellt, teoretiskt som metodologiskt. Flertalet doktorandprojekt är till sin design sådana att det förutsätter 
interaktion och samverkan med de fältaktörer som ingår i studien. Det finns också en förhållandevis hög andel av 
tredjepartsdoktorander inskrivna på forskarutbildningen.     

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Stärka den forskningsetiska diskussionen i 
forskarutbildningen  
-frågor om integritet   
-förmåga till distans i samverkan  
-definition och problematisering av relevans   

-Utveckla metodkursen 
-Pågående diskussion i 
forskningsetiska rådet  

ÄR, 
handledar-
kollegiet 

Kontinuerligt 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Svaret ja i punkt 19 under förutsättning att det avser samverkan med omgivande samhället (dvs. ej akademiska 
miljöer). 

 
  

 

2 Arbetsintegrerat lärande är en pedagogisk praxis där forskarstuderandenas lärande sker genom integrering av teoretiska och 
praktiska kunskaper och erfarenheter, hämtade från utbildningssammanhang inom ramen för såväl högskola/universitet som 
arbetsliv och civilsamhälle. 
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4.FORSKARSTUDERANDES PERSPEKTIV (HL 4§) 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

4:1 FORSKARSTUDERANDES MÖJLIGHETER (HL 4§) 

 

 Uppfylld 

20. Påverka, följa upp och utveckla forskarutbildningen. Delvis 

21. Diskutera forskarutbildningen med ansvariga handledare. Delvis 

22. Ta del av kursvärderingsresultat (ex kursrapporter). Delvis 

 

Styrkor 

Tillgång till forum, exempelvis ÄR, DUSK och studentkåren (studentombudsman) där forskarstuderande kan 
framföra synpunkter och problem kring FU. 

Doktorandbarometern och kursvärderingar skapar möjligheter att framföra sina synpunkter anonymt.  

Sammanställning av kursvärdering delges forskarstuderande. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen ansvarig Föreslagen 
tidsram 

Ökad transparens kring hantering av vad 
som görs utifrån forskarstuderandes 
input till FU (se ovan). 
 

Tydliggöra processer kring t ex. 
kursvärderingar (evasys och 
kursutvärdering kursansvarig) 
och doktorandbarometer  

Förvaltningen, 
styrgruppen 

2022 

Stärka handledarkompetensen med 
fokus både vad gäller sociala- och 
pedagogiska processer i handledning. T 
ex. diskutera förväntningar och 
arbetsmiljö. 

Flera satsningar för 
kompetensfortbildning för 
handledare. Identifiera 
utmaningar och formulera 
riktade insatser (fokusgrupper 
med FU). 

Styrgruppen, ÄR, 
studierektor,  

2022 

Värna om engelsktalande 
forskarstuderandes röst och perspektiv 
genom att möjliggöra för dessa att få 
direkt inflytande, t ex. ÄR, FUN. 

Principiell fråga som behöver 
ytterligare diskuteras i 
förhållande till kvalité i FU. 

Förvaltningen 
FUN 
ÄR 

2022 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Punkt 4:1 innehåller uteslutande forskarstuderande erfarenheter (sammanställt av doktorandrepresentant i ÄR) 
 
Följande framkom i fokusgrupp med forskarstuderande: 

• Önskemål om doktorandgrupper som stödjer varandra 
• Studiemiljö - DUSK, LINA-dagar, lunchseminarier (exempel) viktigt med känsla av sammanhang 
• Önskemål om fler valbara kurser 

 

4:2 FORSKARSTUDERANDES STÖD (HL 4§) 

Identifiera styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 
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 Uppfylld 

23. Det finns en handlingsplan för forskarstuderande som får problem med att 
genomföra utbildningen inom planerad studietid. 

Se 
kommentarer 
förklaringar 

analys  

24. Det finns en utvecklad infrastruktur och stöd för forskarstuderande som är 
tredjepartsfinansierade. 

Se 
kommentarer 
förklaringar 

analys 

25. Högskolan ger information om vart de forskarstuderande kan vända sig om de blir 
utsatta för eller får kännedom om diskriminering eller kränkande särbehandling. 

Se 
kommentarer 
förklaringar 

analys 

26. Det finns information om vad god forskningssed och god forskningsetik är inklusive 
vart de forskarstuderande kan vända sig vid frågor om detta. 

Se 
kommentarer 
förklaringar 

analys 

27. Förutsättningar finns för forskarstuderande att genomföra utbildningen, utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv.  

Se 
kommentarer 
förklaringar 

analys 

 

Styrkor 

Diskriminering och kränkande särbehandling arbetar HV kontinuerligt med exempelvis genom 
doktorandbarometern och Jämställdhet i forskning – workshop för ledning i linje och kollegiet. 

DUSK och forskarstuderande är representanter i nämnder och råd. 

Stöd från biblioteket i diverse frågor relaterad till vetenskapligt arbete, skrivande och publicering. 

GIOs stöd för bl a internationalisering och att söka forskningsmedel 

Kontinuerliga träffar där forskarstuderandes frågor lyfts upp, tydliggörs och diskuteras med t ex. 
studierektor eller andra representanter från organisationen runt FU. Områden som har diskuterats är 
ISP och Målmatris, Covid-situation, forskarstuderandes mående, institutionstjänstgöring. 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

För ökad kvalitetsgranskning ser vi behov av 
fler granskare (som representerar olika 
ämnen och metoder, även 
forskarstuderande) som läser/granskar 
uppsats- och avhandlingsmanus vid t ex. 
mittseminarium och slutseminarium.  

ÄR diskuterar och utformar 
riktlinjer för. 

ÄR 2022 

Möjlighet för nya forskarstuderande till 
mentorskap för att lättare insocialiseras till 
miljön. 

Organisera mentorskap för alla 
nya forskarstuderande  

DUSK? 2022 

Kontinuerlig uppföljning av “utomstående”, 
gällande eventuella utmaningar och 

Årligen återkommande enskilda 
samtal med studierektor för 

Studierektor Kontinuerligt 
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problem under för forskarstuderande under 
FU.  

forskarstuderande, där ev. 
problem och utmaningar kan 
hanteras i ett tidigt stadie.  

Tydliggöra förutsättningar för 
samförfattande av publikationer 

Initiera och utveckla en policy 
kring samförfattarskap i 
forskarutbildningen. 

Vice-rektor FU, 
ÄR 

2022 

Färdigställa handlingsplan för 
forskarstuderande som får problem med att 
genomföra utbildningen inom planerad 
studietid. 

Utveckla och besluta om 
handlingsplan för 
resurstillsättning. 

Styrgruppen, 
ÄR, 
studierektor 

2022 

Tredjepartsdoktoranderna har inte tillgång 
till internwebben 

Tillse att alla 
tredjepartsdoktorander har 
tillgång till internwebb med all 
information som finns för FU 

Vice-rektor FU 
IT 

2022 

Förstärka inslag kring god forskningssed och 
god forskningsetik i forskarutbildningen 

Arbetet kring god forskningssed 
och god forskningsetik har 
initierats genom samarbete 
mellan forskningsetiska rådet 
och ÄR 

ÄR, 
forskningsetiska 
rådet 

2022- 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Punkt 4:2 innehåller uteslutande forskarstuderandes erfarenheter (sammanställt av doktorandrepresentant i ÄR) 
Punkt 25 och 27 är svaret ja. Övriga punkter är antingen okända för oss FU eller vaga.  
Punkt 23: En handlingsplan är under utveckling men den är inte färdig och är i dagsläget inte känt för FU och 
handledare.  
Punkt 24: Tredjepartsdoktorand ska ha tillgång till samma infrastruktur (kontorsplats, HV-mail och 
stödfunktioner) Det funkar inte det tillfredsställande idag.  
Punkt 26: Detta ingår i forskarutbildningskurser men behöver förstärkas ytterligare. Bl a genom att tydliggöra 
Vancouver konventionens riktlinjer. 
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5. HÅLLBAR UTVECKLING I UTBILDNINGEN 

Identifiera styrkor och förbättringsområden kring integrering av hållbar utveckling i utbildningen (se definition av de 
tre olika aspektområdena gällande hållbar utveckling nedan). Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

  Uppfylld 

28. Forskarutbildningen innehåller moment om ekologisk hållbarhet. nej 

29. Forskarutbildningen innehåller moment om ekonomisk hållbarhet. nej 

30. Forskarutbildningen innehåller moment om social hållbarhet. ja 

a. Forskarutbildningarna innehåller moment om jämställdhet (enligt högskolelagens 
definition). 

 
 

ja 

 

Styrkor 

FU arbetar med aktiviteter relaterade till framförallt social hållbarhet som exempelvis handledarkollegium, 
rekryteringsprocessen av forskarstuderande, doktorandrepresentation i ÄR, workshop för doktorander m.fl. FU 
har även kursmål relaterade till hållbarhet.  

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

Hållbarhetsaspekter ur alla tre perspektiv 
behöver kontinuerligt diskuteras i ÄR.  

Kontinuerlig diskussion i ÄR Vice-rektor FU, 
ÄR, 
Hållbarhetsrådet 

Kontinuerligt 

Tydliggöra ÄRs ansvar i hållbarhetsfrågor. Kontinuerlig diskussion i ÄR Vice-rektor FU, 
ÄR 

Kontinuerligt 

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Ja/nej svar ovan utifrån innehåll i FUs kursmål 

 

Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet innebär att jordens ekosystem har långsiktig förmåga att förse människan med de nyttigheter 
som denna behöver för att tillfredsställa sina behov. Det kan handla om naturresurser, ekosystemtjänster (t.ex. 
pollinering) och det värde som vistelse i naturen har för en människas välbefinnande. Dessutom inbegrips ”naturens 
kapacitet att kunna ta hand om (assimilera) olika typer av utsläpp och miljöpåverkan (Hedenus, Persson och Sprei, 
2015:15). 

Ekonomisk hållbarhet Hur vi hushållar med resurser (ändliga naturresurser och ekonomiskt kapital) som har skapats av människan som är 
viktiga för att upprätthålla mänsklig välfärd nu och i framtiden.  (Hedenus, Persson och Sprei 2015:15).  

Social hållbarhet Att människor organiserar sina samhällen på ett sätt som är långsiktigt hållbart vad gäller att bidra till mänskligt 
välbefinnande, där människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna säkerställs. Social hållbarhet 
handlar vidare om att bidra till att människor är inkluderade, exempelvis oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, 
social status, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, ålder och funktionsnedsättning. 
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6. EVENTUELLA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG- KVALITETSRAPPORT FÖR FORSKARUTBILDNING 

Här kan ni även skriva ner eventuella förbättringsförslag gällande denna kvalitetsrapports innehåll och 
processbeskrivningen som presenteras i kapitlet Syfte och Processbeskrivning i början av rapportmallen. Identifiera 
styrkor och förbättringsområden. Kommentera, förklara och analysera i fritextrutan. 

 

Styrkor 

 

 

 

Förbättringsområden Åtgärder Föreslagen 
ansvarig 

Föreslagen 
tidsram 

    

    

 

Eventuella kommentarer, förklaring, analys 

Punkt 16. Målmatriserna i de individuella studieplanerna fylls i på ett sådant sätt så att vi är säkra på att de 
nationella lärandemålen uppfylls. Konstig fråga - handlar om progression inte om säkerställande av att de 
nationella lärandemålen uppfylls. 
 
Punkt 31. Forskarutbildningen präglas av nationellt och internationell samverkan med arbetslivet och omgivande 
samhälle. Konstig formulering. Fyra olika saker; Är det tredje uppgiften eller är det samverkan med akademiska 
miljöer? Kan vara olika svar kring nationell eller internationell samverkan. 
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7. EXAMENSMÅLSMATRIS 

Bilaga 1 innehåller examensmålsmatriser som kan vara relevanta för forskarutbildningarna vid Högskolan Väst. 
 
1. Examensmålsmatris (visa hur programmets obligatoriska och valbara kurser uppfyller de nationella lärande-

målen). 
2. Progressionsbeskrivning (beskriv gärna i text hur progressionen inom ämnesområdet relateras till de 

nationella lärandemålen). 
 
 
 
Högskoleförordningen:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-
1993100_sfs-1993-100 
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Bilaga 1. EXAMENSMÅLSMATRIS- NATIONELLA LÄRANDEMÅL FÖR FORSKARUTBILDNING 
Examensmålsmatris (visa hur programmet uppfyller nationella mål). 
 

B1.1 DOKTORSEXAMEN 
För doktorsexamen skall den forskarstuderande 

 
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE 
3. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt  
4. djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
5. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i 

synnerhet. 
 
FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA 
6. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt 
7.  till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer, 
8. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera 

frågeställningar samt 
9. att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

och att granska och värdera sådant arbete samt med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning 
väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, 

10. 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, 

11. visa sådan färdighet som fordras för självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att 
självständig arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

12. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
13. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella 

sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
 
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

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

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

 
VETENSKAPLIG AVHANDLING (DOKTORSAVHANDLING)  
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 
högskolepoäng godkänd. 

X = målet säkerställs genom examination. 

Kurs 

Mål 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Högskolepedagogik för 
forskarstuderande, 2,5hp 

           x   x   

Vetenskapsfilosofi och forskningsetik, 
5,0hp 

  x      x   x   x   x    x      

Forskningsmetodik, 15hp      x   x   x   x    x      x   x 

AIL som forskningsområde –
problemställningar inom AIL, 5hp 

  x      x   x       x    x 

AIL som forskningsområde – teori och 
metodologi inom AIL, 5hp 

   x    x   x    x       x  
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AIL som forskningsområde – AIL i 
kontext, 5hp 

     x    x   x          x 

Vetenskapligt arbete i AIL, 7,5hp   x   x   x   x   x   x   x   x   x    x   x   x 
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B1.2 LICENTIATEXAMEN 
 
För licentiatexamen skall den forskarstuderande 
 
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE 
1. visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet,  
2. inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt  
3. fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

 
FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA 
4. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera 

frågeställningar,  
5. 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, 
6. 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 
7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att 

självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

8. visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
9. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur 

den används, och 
10. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 
VETENSKAPLIG UPPSATS 

För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. 

X = målet säkerställs genom examination. 

 

Kurs 

Mål 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Högskolepedagogik för 
forskarstuderande, 2,5hp 

            x            

Vetenskapsfilosofi och forskningsetik, 
5,0hp 

    x         x     x        x     x     x     

Forskningsmetodik, 15hp           x     x    x         x     x  

AIL som forskningsområde –
problemställningar inom AIL, 5hp 

   x            x         x        

AIL som forskningsområde – teori och 
metodologi inom AIL, 5hp 

      x           x   

AIL som forskningsområde – AIL i 
kontext, 5hp 

    x       x       x  

Vetenskapligt arbete i AIL, 3,5hp     x    x     x    x    x     x     x     x     x  
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