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Abstract antaget till konferensen    2015-02-10 

”Det goda seminariet - forskarseminariet som lärandemiljö” 

Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet 

- oskriven läroplan, kultur och karriär 

Anders Persson, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap, Lunds universitet 

Eva Sæther, docent i musikpedagogik, Lunds universitet 

 

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet bildades i mars 2011 i syfte att 

administrativt, studiesocialt och vetenskapligt understödja ämneslärarutbildningen som Lunds 

universitet då var i färd med att starta tillsammans med Högskolan Kristianstad. Vetenskapligt 

rekryterades två professorer med olika utbildningsvetenskapliga inriktningar. De första tre 

doktoranderna började 2012 och efter inrättandet av en forskarskola i ämnesdidaktik startade 

ytterligare sju doktorander sina forskarutbildningar 2013. De tio doktoranderna är förvisso 

doktorander i utbildningsvetenskap men samtliga har inriktningar som innebär en stor 

spännvidd vad gäller forskning: skol- och utbildningssociologi, skol- och utbildningshistoria, 

lärares yrkesutövning och lärarkunskapens vetenskapliga utveckling, geografiämnets, 

matematikämnets (2 st.), naturvetenskapernas, religionsämnets samt samhällskunskapsämnets 

(2 st.) respektive didaktik. Gemensamt för doktoranderna är att de alla har lärarexamen men 

trots det är det nog spännvidden i doktorandernas forskningsinriktningar som träder i 

förgrunden. Möjligen var detta en viktig bakgrund till att idén om en doktorandmentor föddes.  

En av oss har haft rollen som doktorandmentor sedan hösten 2012 och arbetet har 

huvudsakligen bestått i att leda ett seminarium med de tio doktoranderna. I mailboxen finner 

vi två sätt att beskriva doktorandmentorns uppgifter innan själva verksamheten startade: 

introducera doktoranderna till utbildningsvetenskaplig forskning respektive till 

forskarstudierna. I båda fallen handlar det om att komplettera doktorandernas handledare i en 

alltmer specialiserad, mål- och tidsstyrd forskarutbildning. Strukturellt kan doktorandmentorn 

därmed sägas ha fått en position som öppnar för metareflektion över forskarutbildningen. 

Verksamheten har organiserats som en serie seminarier som pågått under fyra terminer. 

Metareflektionen har i synnerhet kommit att fokusera på: 1. forskarutbildningens oskrivna 

läroplan eller, med andra ord, de erfarenhetsbaserade inramningar av forskarutbildningen som 

styr olika aktörers förväntningar och sätt att agera; 2. seminariekulturer inom akademiska 

forskningsmiljöer; och 3. karriärer efter forskarutbildningen.  
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