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Riktlinjer för antagning av docent inom 

Utbildningsvetenskap 

Bakgrund 

Den som vill bli antagen som docent ska normalt vara anställd som lärare vid en 

institution med verksamhet inom området utbildningsvetenskap. Ansökan härom 

sker hos forskarutbildnings- och docentnämnden inom utbildningsvetenskap, som 

på delegation från styrelsen för utbildningsvetenskap beslutar i ärendet. Om 

särskilda skäl finns är det även möjligt att pröva ansökan från personer som inte 

innehar anställning inom ramen för områdets verksamhet. I första hand ska ämnet 

för en ansökan om docentur vara ett vid området inrättat forskarutbildningsämne. I 

undantagsfall kan även området anta en docent i annat ämne. I sådana fall beslutar 

styrelsen för utbildningsvetenskap om sökanden ska ges möjlighet att prövas som 

docent vid området utbildningsvetenskap. 

 

Nyttan och betydelsen för den enskilde 

• Uppvisande av hög vetenskaplig skicklighet med ökad djup och bredd 
• Uppvisande av självständighet som forskare 
• Meriterande i rekryterings- och befordringssammanhang 
• Ökade möjligheter att delta i forskarlag och forskningsmiljöer, samt att 

beviljas forskningsfinansiering 
• Möjlighet att bli föreslagen för vissa uppdrag och därigenom påverka och 

medverka i vetenskapliga sammanhang 

 

Nyttan och betydelsen sett ur ett fakultets- och 

institutionsperspektiv 

• Bemanning av uppdrag som handledare inom exempelvis forskarutbildning, 
opponent, ledamot i betygsnämnd och sakkunnig 

• Meriterande gentemot andra lärosäten, uppvisande av vetenskaplig 
standard, konkurrenskraft och möjligheter att synas som fakultet och 
institution, ökade möjligheter till utbyten och samarbete 

• Ökade förutsättningar för att utveckla forskarlag och forskningsmiljöer och 
för att erhålla forskningsfinansiering 

 

Krav för antagning 

Vid bedömning av ansökan om docentur beaktas både vetenskaplig och pedagogisk 

skicklighet. 

 

Vetenskaplig skicklighet 

För att bli antagen som docent fordras att sökanden varit verksam som självständig 
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forskare. Skickligheten som forskare ska vara dokumenterad genom vetenskapliga 

publikationer som visar att ämneskompetensen har en bredd och ett djup som i 

betydande grad överstiger vad som krävs för doktorsexamen, motsvarande minst 

ytterligare en doktorsavhandling. 

Kriterierna vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är teoretisk och metodologisk 

medvetenhet och säkerhet, progression, förmåga till nytänkande och självständighet 

i förhållande till tidigare forskning samt analytisk förmåga sett ur den sökandes 

såväl nationella som internationella verksamhet och publicering. 

 

Pedagogisk skicklighet 

För att bli antagen som docent fordras att den sökande kan uppvisa pedagogisk 

skicklighet såväl kvalitativt som kvantitativt. Undervisningstiden ska överskrida tre 

månaders heltid som undervisande lärare. I den pedagogiska meriteringen ingår 

även administrativa insatser som planering och ledning av undervisning, 

framtagande av läromedel, handledning, forskningsinformation, 

populärvetenskaplig verksamhet samt samverkan med det omgivande samhället. 

 

Sökande ska vid ansökningstillfället ha påbörjat universitetspedagogisk utbildning i 

forskarhandledning. För att antas som docent vid fakulteten krävs dock att intyg om 

genomgången och avslutad utbildning i forskarhandledning har inkommit till 

forskarutbildnings- och docentnämndens sekreterare. 

 

Den som vid ansökningstillfället uppvisar kurs i forskarhandledning från annat 

lärosäte ska, innan denne kan antas som docent, ha gått utbildningsvetenskaps 

fakultetsspecifika del av forskarhandledningskursen. Även den som gått 

fakultetsspecifik del av forskarhandledningskursen inom Linköpings univeristet, vid 

annan fakultet, ska, innan denne kan antas som docent, ha gått 

utbildningsvetenskaps fakultetsspecifika del av forskarhandledningskursen.  

 

Ansökan 

Ansökan behandlas i två steg, på skilda möten: 1.) Vid första mötet gör 

forskarutbildnings- och docentnämnden en bedömning om ansökan är av den art 

att denna kan sändas ut för extern granskning. 2.) Om så är fallet, ombeds 

institutionen att inkomma med förslag på sakkunnig till kommande möte. 

Potentiella sakkunniga ska ej kontaktas förrän nämnden behandlat frågan enligt 

punkt 1 ovan. 

 

Steg 1 

Av ansökan ska tydligt framgå inom vilket ämne sökande önskar bli antagen som 

docent, en personlig motivering till ansökan och en beskrivning av den sökandes 

sammantagna meritering enligt bilaga. Till ansökan ska bifogas ett yttrande från 
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institutionen som motiverar nyttan för forskningen och utbildningen av att den 

sökande antas som docent. Intyget bör även innefatta en bedömning av den 

pedagogiska meriteringen. Intyget undertecknas av ämnesföreträdande professor 

och prefekt. 

 

Ansökan, tillsammans med för ansökan utvalda publikationer och institutionens 

yttrande ska insändas till forskarutbildnings- och docentnänndens sekreterare. Om 

forskarutbildnings och docentnämnden bedömer att ansökan är komplett, och att 

den sökande verkar uppvisa tillräcklig meritering för att komma ifråga som docent 

vid fakulteten beslutar nämnden att ärendet går vidare till steg 2, 

sakkunniggranskning. 

 

Sakkunniga 

Steg 2 

Berörd institution har ansvar för att lämna förslag på sakkunnig/a. För uppdraget 

utses en extern sakkunnig. I de fall det inte finns någon ämnesföreträdande 

professor vid institutionen utses två externa sakkunniga. Föreslagen sakkunnig ska 

vara professor inom för ansökan relevant ämnesområde. Motivering till förslaget 

ska framgå och personer som föreslås ska ha fått en preliminär förfrågan från 

institutionen angående om de har möjlighet att åta sig uppdraget. Denna förfrågan 

ska göras först efter det att forskarutbildnings- och docentnämnen beslutat att 

ansökan kan gå vidare till extern granskning. Redogörelse för att eventuella 

jävsförhållanden har undersökts ska framgå av förslaget tillsammans med adress- 

och personuppgifter, titel och nuvarande anställning. Institutionen ska i kontakten 

med personer som aktuella för sakkunniguppdrag undersöka när sakkunnig/a kan 

tänkas avsluta uppdraget. 

 

Sakkunnigas uppdrag består av att bedöma den sökande och inkomma med 

skriftligt yttrande utiftån fakultetens kriterier för docentur. Sakkunnigutlåtandet 

ska lägga särskild vikt vid den kvalitativa bedömningen av den sökandes meriter, 

och påvisa hur dessa meriter bidrar till att uppfylla de krav som här ställs på att 

antas som docent. Det innebär bl.a. att sakkunnigutlåtandet ska innehålla en 

beskrivning och kvalitativ bedömning av den sökandes forskning och dess resultat.  

 

Sakkunniga närvarar inte vid forskarutbildning- och docentnämndens beslut, men 

kan om särskilda skäl finns kallas att medverka vid nämndsammanträdet. 

Sakkunniga arvoderas utiftån för uppdraget fastställd arvodesnivå. 

 

Nämndens hantering 

Hantering av ansökan om docentur bör i normalfall ta högst sex månader från 

inkommen ansökan till meddelande av beslut. Forskarutbildnings- och 
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docentnämndens sekreterare har under ärendets gång återkommande kontakt med 

sakkunnig/a via e-post alternativt per telefon. I de fall då utfallet av 

sakkunnigbedömningen påvisar eventuellt avslag ska den sökande informeras och 

erbjudas möjlighet att återta ansökan och återkomma efter komplettering av 

meriteringen. 

Beslut om antagning som docent meddelas berörda parter via utskick av 

protokollsutdrag och sakkunnigutlåtande två veckor efter genomfört 

beslutssammanträde. Information ska framgå i utskicket angående när ett 

docentbevis kommer att skickas ut till den som antagits som docent. Nyantagna 

docenter vid fakulteten ska genomföra en öppen docentföreläsning, arrangerad av 

berörd institution.  

 

Docenturen är livslång och registreras i en docenturförteckning vid fakulteten. 

Skulle samarbetet och kontakten ha uppgört mellan fakulteten och innehavaren av 

docentur eller om en docent bedömas ha handlat på ett sätt som allvarligt skadar 

fakultetens anseende kan dock styrelsen för utbildningsvetenskap, efter hörande av 

forskarutbildnings- och docentnämnden, besluta att docenten stryks ur 

förteckningen. 

 

Ansökans utformning 

Av ansökan ska tydligt framgå inom vilket ämne som sökande önskar bli docent, 

liksom vid vilken institution som docenturen kommer att vara förlagd. 

 

Vidare ska ansökan bestå av följande delar: 

• En personlig motivering till att sökande önskar antas som docent 

• Beskrivning av vetenskaplig verksamhet och meritering 

• Beskrivning av pedagogisk verksamhet och meritering 

• Merit- och tjänsteförteckning med tillhörande intyg 

• Bevis om doktorsexamen 

• Förteckning över publicerade skrifter samt förteckning över de skrifter som 

åberopas för ansökan (max 10 st) 

• Intyg från institutionen  

 

Vetenskaplig erfarenhet och skicklighet 

• Beskrivning av vetenskaplig verksamhet och förhållning till den egna 

produktionen 

• Fullständig publiceringslista sorterad utifrån uppdelning av publicering 

som skett före respektive efter disputation 

Listan ska vara organiserad i följande publikationstyper:  

• Sakkunniggranskadei originalartiklar  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 

  
5(5) 

 

 

 
 
 
 
 

 

• Sakkunniggranskade konferensbidrag vars resultat inte 
finns i andra publikationer  

• Sakkunniggranskade samlingsvolymer  
• Sakkunniggranskade forskningsöversiktsartiklar  
• Sakkunniggranskade böcker och bokkapitel  
• Andra vetenskapliga böcker och bokkapitel  
• Populärvetenskapliga publikationer  

Eventuell överlappning mellan publikationer ska anges. Artiklar 
som ingår i sin helhet i avhandlingen eller vars huvudresultat 
ingår i avhandlingen ska markeras särskilt.  

• Förteckning över för ansökan utvalda publikationer (max 10 st), med 

angivelse av vilka av dessa verk som sökande anser mest vetenskapligt 

meriterande för ansökan. För samförfattade publikationer ska den 

sökandes bidrag klargöras.  

• Doktorsavhandlingen ska alltid bifogas (utöver de publikationer som 

åberopas) 

• Beskrivning av medverkan i nationella och internationella nätverk, 

forskningssamverkan 

• Förteckning över meriter från universitetsinterna, nationella och 

internationella uppdrag som biträdande handledare, forskningsledare, 

projektledare, konferensarrangör, uppdrag inom forskningsråd, 

fakultets- eller insitutionsuppdrag 

 

Pedagogisk skicklighet 

• Beskrivning och dokumentation av undervisningserfarenhet inom 

grundutbildning, forskarutbildning och uppdragsutbildning, med 

angivande av omfattning, kursnivå och lärosäte (motsvarande tre 

månaders heltidsundervisning är minimum för ansökan). 

• Beskrivning av handledningserfarenhet i utbildning på grundläggande, 

avancerad och forskarutbildningsnivå.  

• Kursutveckling och kursansvar 

• Planering och genomförande av seminarieserier 

• Populärvetenskaplig verksamhet 

• Författande av läroböcker och/eller annat utbildningsmaterial 

• Pedagogisk utbildning 

• Högskolepedagogisk utbildning 

• Forskarhandledarutbildning 

 

 

 
i Med “sakkunniggranskad” avses här “tidskriftens peer review”, till skillnad från 
ovannämnda “sakkunnig” som granskar docentansökan. 


