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Handlingsplan för forskning och forskarutbildning
inom Utbildningsvetenskap
Handlingsplan för forskning och forskarutbildning inom Utbildningsvetenskap har
fastställts av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2019-04-09 och gäller perioden
2019-01-01 - 2020-12-31 för att sedan utvärderas och revideras.

Bakgrund
Linköpings universitet har en god position med avseende på
utbildningsvetenskaplig forskning. En viktig faktor för att bibehålla denna goda
position är att de olika forskningsmiljöer där denna forskning bedrivs ges möjlighet
att utveckla sin specifika profil, samtidigt som samarbete mellan miljöerna bidrar
till att synliggöra forskningsområdets bredd och djup.
En forskningsmiljö hålls samman av ett gemensamt forskningsområde (som
definieras i termer av gemensamma forskningsfenomen, forskningskontext,
forskningsinriktningar, forskningsprojekt), men är samtidigt en organisatorisk form
för planering och resurstilldelning. Forskningsmiljön har syftet att åstadkomma en
gynnsam långsiktig utveckling av forskning och forskarutbildning samt främja såväl
disciplinär forskning som tvär- och mångvetenskap. Den utgör även
forskningsanknytning till Utbildningsvetenskaps grundutbildningar på så vis att
forskningsområdena har relevans för grundutbildningsämnena, att forskare verkar
som lärare i grundutbildningen och att seminarier är öppna och tillgängliga för
lektorer och adjunkter som har sin huvudsakliga tjänstgöring på
grundutbildningen. Miljöerna kan vara både institutions- och fakultetsövergripande
samtidigt som flera miljöer kan finnas inom en och samma institution eller
avdelning.
SUV har ansvar för att forskarutbildningen långsiktigt dimensioneras så att de olika
forskningsmiljöerna kan utvecklas väl och resurserna utnyttjas effektivt. Miljöerna
bör vara tillräckligt stora för att kunna erbjuda en rik och utvecklande miljö för
doktoranderna.
Linköpings universitet fastställde 2019-02-04 en ny processbeskrivning för
kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå (dnr Liu-2019-00456). Utifrån denna
processbeskrivning, de handlingsplaner som tagits fram för forskarutbildningar
som ingick i kvalitetssäkringsarbetet 2018 och de dialoger som fördes i samband
med det arbetet har nedanstående handlingsplan för FuDo tagits fram.
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Vilken
åtgärd/utveckling
ska uppnås?

Hur ska det genomföras?

När ska det
vara klart?

Vem
ansvarar
för att
åtgärden/ut
vecklingen
genomförs?

Gemensam mall (inom
UV) för ISP framtagen
för effektivare
administration och
likvärdigare villkor för
doktorander

Prodekan tar fram förslag och
stämmer av med FUSar samt
FuDo. Helst gemensam mall
för LiU.

Förslag under
2019 – ny mall
klar under våren
2020.

Prodekan

Genomlyst och fastställt
antal
forskarutbildningar för
att få effektivare
administration, tydligare
struktur på
forskarutbildningarna
och likvärdigare villkor
för doktorander

Särskilt tillsatt utredare går
igenom de olika
forskarutbildningarna och
arbetar fram ett underlag att ta
ställning till.

Förslag klart
december 2020

Prodekan

Genomlyst dokumentet
Översyn av
organiseringen av
ämnesdidaktisk
forskning inom
utbildningsvetenskap
vid Linköpings
universitet
(https://old.liu.se/uv/o
muv/styrelse/protokoll/
protokoll-2018/20180911/1.747939/14.Rapportversynavorganiseringena
vmnesdidaktiskforsknin
g.pdf) för att få en
tydligare organisation av
den ämnesdidaktiska
forskningen

Utredningen skickas till
forskningsmiljöer där
utbildningsvetenskaplig
forskning bedrivs samt till
Forum för ämnesdidaktik för
kommentarer och analys.
Kommentarer och analyser
utgör sedan underlag för det
fortsatta arbetet med
organiseringen av
ämnesdidaktiskt forskning vid
LiU.

December 2019

Prodekan
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Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-04-09. I beslutet har
deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina
Eriksson Barajas (föredragande), Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Joakim
Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Åsa Ridne, Klara Bladh och Patrik Nilsson
samt tjänstgörande ersättare Daniel Carlsson och Martin Lundberg. Därutöver har
närvarit ersättare Cecilia Axell, Ann-Sofie Persson och Jonas Bergman Ärlebäck,
koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina Magnusson samt
personalföreträdare Veerle Bergqvist och Andrzej Szklarski.

Jörgen Nissen
Dekan

Katarina Eriksson Barajas
Prodekan

