
Riksbankens 
Jubileumsfonds 
foRskaRskola i 
modeRna spRåk 
1999 – 2005

en utvärdering





Riksbankens
Jubileumsfonds 
foRskaRskola i
modeRna spRåk 
1999 – 2005
en utvärdering

professor Jean françois battail
professor Hilde Hasselgård
utredare staffan Wahlén

Juni 2009



�

R i k s b a n k e n s  J u b i l e u m s f o n d

Innehåll
	 Förkortningar	 5

1.	 InlednIng	 6

2.	 Uppdraget	 7

3.	 genomFörande	 8

4.	 översIktlIg	beskrIvnIng	av	Forskarskolans	tIllkomst	 9

5.	 mål,	organIsatIon	och	ekonomI	 11

	 ekonomi	 12

	 sammanfattning	och	bedömning	 12

6.	 antagnIngsprocessen	 13

	 sammanfattning	och	bedömning	 14

7.	 stUdIe-	och	arbetssItUatIon	 15

	 sammanfattning	och	bedömning	 17

8.	 kUrser,	UndervIsnIng	och	examInatIon,	semInarIer	

	 och	konFerenser	 18

	 kurserna	 18

	 seminarier	 20

	 sammanfattning	och	bedömning	 20

9.	 val	av	avhandlIngsämne,	handlednIng	och	

	 avhandlIngsarbete,	den	IndIvIdUella	stUdIeplanen	 22

	 sammanfattning	och	bedömning	 23

10.	samverkan,	kontakter	och	InternatIonalIserIng	 24

	 samverkan	inom	doktorandgruppen	 24

	 samverkan	mellan	institution/handledare	och	rJ	 24

	 samverkan	med	det	omgivande	samhället	 25

	 Internationalisering	 26

	 sammanfattning	och	bedömning	 27

11.	UtvärderIng	och	InFlytande	 27

	 sammanfattning	och	bedömning	 27

12.	avhandlIngarna	 28

13.	genomströmnIng	 30

	 Jämställdhetsperspektiv	 30

	 sammanfattning	och	bedömning	 31

14.	arbetsmarknaden,	UppFölJnIng	av	doktorerna,	

	 etablering	av	forskningsmiljöer	 33



5

R a p p o R t  /  R J s  f o R s k a R s k o l a  i  m o d e R n a  s p R å k  1 9 9 9  –  2 0 0 5

15.	sammanFattande	analys	av	Forskarskolor	 34

	 måluppfyllelse	 34

	 starka	sidor/möjligheter	och	framgångsfaktorer	 35

	 Utmaningar	 36

	 vad	finansiärernas	deltagande	har	inneburit	 37

bIlagor	 38

	 I.	avhandlingar	som	slutförts	inom	forskarskolan	 38

	 2.	program	för	uppföljningskonferens	 40

Förkortningar
rJ	 riksbankens	Jubileumsfond

UnIversItet	och	högskolor

chalmers	 chalmers	tekniska	högskola

gU	 göteborgs	universitet

kaU	 karlstads	universitet

liU	 linköpings	universitet

lU	 lunds	universitet

sU	 stockholms	universitet

UmU	 Umeå	universitet

UU	 Uppsala	universitet

vxU	 växjö	universitet



�

R i k s b a n k e n s  J u b i l e u m s f o n d

1.	Inledning	
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beslutade 1998 på initiativ 
av dess dåvarande vd Dan Brändström att avsätta 60 miljoner kronor 
för en nationell forskarskola i engelska, tyska och franska med språk-
vetenskaplig inriktning.  Forskarskolan i moderna språk tillkom 1999. 
Motivet var ett starkt behov av forskarutbildade vid universiteten och 
högskolorna på den språkvetenskapliga sidan men även samhällets 
vidare behov av ”språklig kompetens inom både utbildningsväsendet 
och yrkeslivet i största allmänhet” . 

Forskarskolan antog 32 doktorander hösten 1999 och till dags dato 
har 24 av dem disputerat. För att tillvarata erfarenheterna beslutade 
Riksbankens Jubileumsfond att under 2009 låta genomföra en utvär-
dering av verksamheten. En grupp bestående av Jean-François Battail, 
professor emeritus i skandinavistik vid Sorbonne, Hilde Hasselgård, 
professor i engelska vid universitetet i Oslo samt Staffan Wahlén, 
tidigare senior advisor vid Högskoleverket utsågs för uppdraget som 
genomfördes mellan januari och juni 2009. 

1) Dan Brändströms brev till RJ 1998-03-26

1
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2.	Uppdraget
 
Uppdraget som gavs till utvärderingsgruppen var att försöka ge svar på föl-
jande frågor:

Har det övergripande syftet och målet med forskarskolan uppnåtts?
Hur har det skett?
Vilken skillnad har RJs stöd inneburit för ämnena inom moderna språk?

Det betonades i uppdragsbeskrivningen att viktiga frågor att belysa var
Utbildningens mål och organisation
Ekonomin
Antagningsprocessen
De forskarstuderandes studie- och arbetssituation
Jämställdhet och mångfald
Infrastruktur
Kurser, undervisning och examination
Seminarier och konferenser
Handledning och avhandlingsarbete
Samverkan och internationalisering
Utvärdering, utvecklings- och kvalitetsarbete
Genomströmning
Arbetsmarknaden/uppföljning av doktorer
Etablering av forskningsmiljöer och nätverk
Avhandlingarna

Slutligen efterfrågades en sammanfattande analys av 
måluppfyllelse
starka sidor/möjligheter
goda exempel
svaga sidor/problem
angelägna förändringar inför framtiden
hur forskarskolan uppfattats av omgivningen
hur forskarskolan har uppfattats av lärosäte-na/hemmainstitutionerna
forskarskolans framgångsfaktorer
vad finansiärernas deltagande har inneburit
Vi har valt i stort sett följa denna struktur.

I uppdragsbeskrivningen framhölls att det är forskarskolan och inte forskarut-
bildningen som helhet som ska stå i centrum för utvärderingen. Utvärderingen 
har också denna fokus, men det är svårt att dra en klar skiljelinje och båda per-
spektiven måste ibland finnas med för att tydliggöra vissa resultat. 2
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3.	genomförande	
Vi har erhållit och gått igenom ett digert skriftligt material som bland 
annat omfattar information om styrgruppen och dess verksamhet, 
uppgifter om sökande och antagna, budget och ekonomi, kurser och 
seminarier, avhandlingsämnen, exempel på årsrapporter från forskar-
studerande och deras huvudhandledare, samt disputerade. Vi har 
vidare utarbetat och sänt ut enkäter till de forskarstuderande och deras 
handledare samt sammanställt och analyserat svaren. Svarsfrekvensen 
var god: 11 av 15 handledare som tillskrivits och 24 av de 30 (32)  dokto-
randerna. Av dem som ingår i utvärderingen nåddes (sannolikt) 26 av 
enkäten. En orsak till att inte alla nåtts är att det har förflutit ganska 
lång tid sedan forskarskolan hade gemensam verksamhet och att inte 
alla adresser därför gick att spåra upp. 

Den 30 – 31 mars 2009 mötte vi styrgruppen, handledare (8) och 
doktoranderna /numera doktorerna (18) vid en konferens. Den var 
både en för alla gemensam uppsummering av forskarskolan och ett 
tillfälle för oss att med utgångspunkt i enkätsvaren föra separata sam-
tal med var och en av dessa grupper (se bilaga 2). 

Vi har härutöver haft 4 möten (9 januari, 5 mars, 6 maj och 11 juni 
2009) för att gå igenom och diskutera rapporten i dess olika stadier.  
Vi har dessutom vid skilda tillfällen haft givande diskussioner med och 
fått gott stöd av representanter för finansiärerna, framför allt forsk-
ningsdirektör Mats Rolén, och forskarskolans koordinator, professor 
Lars-Gunnar Andersson.

1) Av de 32 som påbörjade utbildningen avbröt två studierna efter något år (se avsnitt 5).

3
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4.	översiktlig	beskrivning	av	
forskarskolans	tillkomst	
Ett första planeringsmöte med representanter för språkinstitutioner 
vid universitet och högskolor, Sveriges Universitets- och Högskole-
förbund (SUHF), Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR) och RJ ägde rum i början av mars 1998. Fondens styrelse av-
satte därefter vid sitt sammanträde 1998-03-26 sammanlagt 60 miljoner 
kronor som en engångssatsning på forskarutbildning med inriktning 
på språkvetenskap i engelska, tyska, franska och andra romanska språk 
för 35–40 personer inom ramen för en nationell forskarskola. Styrelsen 
beslöt vidare att en planeringsgrupp skulle inrättas med uppdrag att ut-
arbeta ytterligare direktiv och en ekonomisk plan. Planeringsgruppen, 
som sedan omdöptes till styrgrupp, utsågs av RJs styrelse och leddes av 
ordföranden i styrelsen. Alla medlemmar är framstående forskare inom 
sina områden och representerade både de tre olika språken och olika 
universitet. 

Forskarskolan var den första i en serie av fyra inom RJ och följdes av 
motsvarande satsningar på matematik-didaktik, Stillahavs-Asienstudier 
och en forskarskola för museianställda. I och med Riksdagens beslut 
år 2000 med anledning av forskningspropositionen, beslutade RJ att 
inte göra några ytterligare satsningar på forskarskolor. RJs verksamhet 
koncentreras nu på finansiering av forskningsprojekt, stora forsknings-
program, infrastruktur och postdoc-tjänster inom vissa temaområden. 

Det kan diskuteras om det hade varit mer givande att anta dokto-
randerna över två eller tre år för att successivt kunna utveckla fors-
karskolan, och dels få fler och bättre erfarenheter, dels skapa flera 
ansökningstillfällen. Frågan övervägdes i planeringsgruppen (som 
sedan omvandlades till en styrgrupp), och man beslutade att avvakta 
ansökningarna för att utröna intresset och kvaliteten på tänkta avhand-
lingsprojekt. Eftersom drygt 90 ansökningar inkom och det ansågs 
vara fullt tillräckligt för att man skulle kunna få fram ett gott urval, 
valde man att nöja sig med ett ansökningstillfälle.

Styrelsens arbetsutskott gav i april 1998 ytterligare direktiv till pla-
neringsgruppen, bland annat att främja tillkomsten av fakultetsgemen-
samma eller sektionsgemensamma kurser och seminarier, som skulle 
kunna utgöra inslag i forskarskolan. Viktiga uppgifter var också att 
framlägga förslag om formerna för antagning och individuella avtal 

1) Styrgruppen bestod av Inge Jonsson (ordf. RJs styrelse), Lars-Gunnar Andersson 
(professor i svenska vid Göteborgs universitet; forskarskolans koordinator), Lennart Elmevik 
(professor i nordiska språk vid Uppsala universitet), Gunnel Engwall, professor i franska 
vid Stockholms universitet, Moira Linnarud (professor i engelska vid Karlstads universitet), 
Inger Rosengren (professor i tyska vid Lunds universitet), Astrid Stedje (professor i tyska vid 
Umeå universitet). �
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mellan doktoranden, handledaren och forskarskolans ledning. För des-
sa ändamål samt för lokal och ämnesmässig forskningsförberedande 
planering vid landets universitet avsattes 3 mkr av totalsumman. Läs-
året 1998/99 erbjöds universiteten sammanlagt 250 000 kronor för att 
genomföra ett antal kurser och seminarier som förberedelse för fors-
karskolan och universiteten. En del av dessa medel användes främst för 
uppskattade förberedande seminarier arrangerade av Göteborgs och 
Lunds universitet till vilka intresserade studenter inbjöds. Överskju-
tande pengar kunde även användas inom forskarskolan senare. Plane-
ringsgruppen enades efter viss diskussion om att begränsa antalet språk 
till engelska, tyska och franska. I ljuset av utvecklingen för de moderna 
språken på universitet och högskolor kan man kanske beklaga att 
spanska inte kom att ingå, men det var svårt att förutse vid denna tid.  
Vissa andra principer fastställdes också på ett tidigt stadium (november 
1998). Till exempel beslöts att externa handledare, men ej handledare 
vid hemmainstitutionen, skulle få ekonomiskt stöd.

1) Behovet av doktorer även i andra språk uppmärksammades något senare i samband med 
inrättande av en statlig forskarskola i romanska språk (FoRom). 32 personer antogs under 
tre år (6 doktorander år 2001, 11 år 2002 och 15 år 2003 i franska, spanska och italienska). 
Stockholms universitet var värduniversitet och Växjö universitet, Mälardalens högskola och 
Karlstads universitet s.k. partnerhögskolor. Franskämnet blev genom detta tillskott ganska väl 
försett med doktorander. Dessutom blev både spanska, italienska och portugisiska tillgodo-
sedda (Utvärdering av 16 nationella forskarskolor. Högskoleverkets rapport 2008:16R samt 
forskarskolans hemsida www.forom.su.se.)

�



11

R a p p o R t  /  R J s  f o R s k a R s k o l a  i  m o d e R n a  s p R å k  1 9 9 9  –  2 0 0 5

5.	mål,	organisation	
och	ekonomi	
Ovan har det primära målet för forskarskolan berörts: att bidra till att 
fylla behovet av forskarutbildade i moderna språk med språkveten-
skaplig inriktning, framför allt för att möta en förväntad efterfrågan 
från samhället på avancerad språklig kompetens. För att tillgodose 
detta mål krävdes kompetenta lärare och forskare på universitet och 
högskolor. Pensionsavgångar parade med en allmänt minskad till-
strömning till forskarutbildning i språk förväntades leda till en utarm-
ning. Forskarutbildningsreformen 1998 (som egentligen innebar ett 
förverkligande av en reform från 1960-talet) hade också redan bidragit 
till en minskning av antalet doktorander, framför allt i humaniora, även 
om villkoren för dem från och med då blev betydligt bättre än tidigare.

En utvärdering av Högskoleverket från 1996 (Forskarutbildning 
inom det språkvetenskapliga området. En utvärdering. Högskoleverkets 
rapportserie 1996:9R) visade också att studietiderna var för långa, att 
för få avhandlingar lades fram, att studieavbrotten var för många och 
att ”livslångt lärande var etablerat redan då inom detta område”: Vid 
antagning var medianåldern över 30 år för både män och kvinnor och 
vid doktorsexamen var den ca 40 år för män och 44 år för kvinnor. 25 
procent av kvinnorna och 15 procent av männen var minst 50 år vid 
examen. Utifrån de förhållanden som rådde 1998 var de angivna mål-
sättningarna för en forskarskola i moderna språk således fullt rimliga. 
Att sedan situationen skulle förändras så dramatiskt, framför allt vad 
gäller behovet av universitetslärare i tyska och franska, under de tio år 
som gått sedan verksamheten påbörjades kunde knappast förutses. 

I den organisation som etablerades fattade styrgruppen beslut både 
i övergripande frågor (den allmänna uppläggningen av forskarskolans 
verksamhet) och i vissa mer detaljerade angelägenheter. Den bestämde 
både regler för antagning och vilka personer som skulle antas (se mer 
nedan). Den beslutade hur många och vilka kurser som skulle ges i 
forskarskolans regi. Här försökte man ta vara på de medverkande in-
stitutionernas kompetensprofiler. Det är möjligt att denna resurs hade 
kunnat utnyttjas ännu bättre genom mer ingående kontakter med 
handledarna och en något starkare styrning, som också kunde ha lett 
till mer av samverkan mellan institutionerna. 

Doktoranderna följde samtidigt de olika studieplaner för forskarut-
bildningen som gällde vid de egna institutionerna, vilket innebar varie-
rande villkor för dem beträffande bland annat obligatoriska och valfria 
kurser, litteratur samt förhållandet mellan avhandlingskrav och kurs-
krav. 19 olika studieplaner fanns representerade. 

Sekreteraren i styrgruppen hade en rent exekutiv funktion som ko-
ordinator med ansvar för att i samråd med RJs kontaktperson organi- 5
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sera de gemensamma kurserna och kontinuerligt följa doktoranderna, 
samt ansvara för budget och administration i stort. 

Ekonomi
Som framgått av avsnitt 4 ovan avsattes sammanlagt 60 mkr för fors-
karskolans verksamhet. Av dessa reserverades tre miljoner för planering 
och förberedande kurser. Av återstående 57 mkr har 50, dvs. 87 procent, 
gått till doktorandlöner. Resten har utnyttjats för kurserna (ca 1 mkr), 
koordination (ca 2 mkr), styrgruppens resor och arvoden (ca 1 mkr), 
doktorandernas resor (ca 0,3 mkr) samt arvoden och resor för förelä-
sare och externa handledare (ca 3,3 mkr). Kvar finns knappt 3 mkr (5 
procent). En del av dessa pengar är budgeterade och outnyttjade anslag 
för doktorandernas resor och externa handledare. 

Sammanfattning och bedömning
RJ gjorde en fullt rimlig problemanalys och forskarskolans mål var 
angeläget utifrån den givna situationen vid den givna tidpunkten.  Or-
ganisationen med en styrgrupp för den gemensamma verksamheten 
och en koordinator som hade hand om de regelbundna kontakterna 
med deltagarna och rapporterade tillbaka till styrgruppen var enligt vår 
uppfattning väl avpassad. På grundval av uttalanden från doktorander 
och handledare kan vi sluta oss till att den också fungerat mycket bra. 

Enligt vår uppfattning är fördelningen av de ekonomiska resurserna 
helt i samklang med syftet att nå de uttalade målen. Att hela anslaget 
inte gått åt beror till en del på att några av de möjligheter som ställts 
till förfogande för doktoranderna inte utnyttjats. Sett i efterhand kun-
de eventuellt en viss omfördelning ha skett till förmån för något eller 
några ytterligare gemensamma seminarier under år 6.

Vi återkommer i olika sammanhang nedan om förhållandet mellan 
forskarskolan (styrgruppen) och institutionerna, men ställer oss här 
frågan om inte forskarskolan kunde ha tryckt mer på behovet av sam-
verkan mellan institutionerna, och eventuellt ha utarbetat organisato-
riska former för det. 

5
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6.	antagningsprocessen	
Studenter med en kandidat- eller magisterexamen med minst 60 poäng 
i ett av språken gavs möjlighet att söka till forskarskolan. Det fördes 
inledningsvis en diskussion om hur många som skulle kunna antas. 
Ursprungligen resonerades det om uppåt 40 deltagare, men man 
stannade till slut vid ca 30. Ett villkor för antagning var givetvis att de 
sökande bedömdes ha goda förutsättningar att genomföra forskarut-
bildningen inom given tid. Dessutom fick de inte vara äldre än 32 år 
och inte ha varit inskrivna på forskarutbildningen före våren 1998. 
Dessa båda krav tillämpades strikt, vilket var helt i linje med förutsätt-
ningarna och målen för verksamheten. Härigenom räknade man med 
att nästa generationsskifte på universitetens institutioner för engelska, 
tyska och franska skulle dröja många år. Nackdelen med en sådan ål-
dershomogen gruppsammansättning är givetvis att en stor brist riske-
rar att uppstå ungefär 30 år senare. Samtidigt kan förhållandena snabbt 
ändra sig, vilket ju också visade sig beträffande arbetsförhållandena 
redan 5–6 år efter forskarskolans början. 

Upplysningar om forskarskolan spreds via institutionerna, och in-
formationsmöten arrangerades av styrgruppens medlemmar på de uni-
versitet där de var verksamma. Där de inte fanns representerade infor-
merade styrgruppens sekreterare. På två universitet anordnades även, 
som nämnts ovan, förberedande kurser, som kunde följas av studenter 
som kunde vara intresserade av att söka. 

I många fall blev studenter som utmärkt sig på C- och D-nivåerna 
direkt uppmanade av sina handledare att söka. I stort sett samtliga som 
antogs hade fått sådana propåer. Generellt ger svaren på enkäten till 
doktoranderna uppfattningen att den skriftliga och muntliga informa-
tion som gavs om sökmöjligheter och villkor uppfattades (åtminstone 
av de antagna) som adekvat och tillräcklig.

92 sökande anmälde sig till institutionerna och de sände samtidigt 
sina ansökningar direkt till RJ. Till ansökningshandlingarna skulle fo-
gas en redogörelse för det tilltänkta avhandlingsämnet. Intervjuer kan 
så ha ägt rum på institutionerna som fick uppgiften att rangordna de 
sökande. Någon ytterligare intervju skedde inte genom RJs försorg 
utan styrgruppen fattade efter en noggrann genomgång av ansökning-
arna och institutionernas utlåtanden beslut om vilka som skulle antas. 
I något fall skilde sig RJs bedömning från institutionens rangordning, 
vilket berodde på forskarskolans ålderskrav. 32 sökande antogs, 22 kvin-
nor och 10 män (7 i tyska, 11 i franska och 14 i engelska). Dessutom 
placerades några inom varje språk på reservplats och en av dessa kom 
senare att bli antagen på grund av ett avhopp. Könsfördelningen mot-
svarade fördelningen bland de sökande.

Av de 32 som antogs slutade en på grund av att han erbjöds fast an- �
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ställning vid ett statligt verk, och två slutade av andra skäl. En reserv 
antogs och det sammanlagda antalet deltagare i forskarskolan blev så-
ledes 30, varav 9 män. Styrgruppen beslöt att inte inkalla någon reserv 
för att nå upp till det ursprungliga antalet antagna. Utbildningen hade 
hunnit fortgå för långt. Som framgår av tabellen nedan kom några 
doktorander att bli ensamma från forskarskolan på sin institution och i 
två fall även på sitt lärosäte.

Fördelningen på språk och lärosäte var följande:

Siffran inom parentes avser en person som flyttade från LU till VxU 
och disputerade där.

Sammanfattning och bedömning
Styrgruppen lade ner mycket arbete på information och urval och det 
är svårt att se alternativa tillvägagångssätt.  Förutom i ett fall följde den 
institutionernas rangordning, men först efter noggrann prövning. 

Vi kan på mycket goda grunder förmoda att det var ansökningarnas 
kvalitet och ålderskriteriet som var avgörande för urvalet och att där-
för de som antogs hade de bästa kvalifikationerna och förutsättning-
arna.  

Språk	 Engelska	 Franska		 Tyska
gU		 3	 2	 1

kaU	 1	 	

liU	 1	 	

lU	 3	 1	 2

sU	 3	 3	 1

UmU	 	 1	 2

UU	 1	 3	

vxU	 		(1)	 1	

Totalt 13 (8 K, 5 M)  11 (7 K, 4 M) 6 (samtliga K)

�
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7.	studie-	och	arbetssituation	
Kontrakt som bestämde parternas rättigheter och skyldigheter upprät-
tades mellan RJ och doktoranderna. De innehöll bl.a. krav på årliga 
rapporter och verksamhet inom ramen för forskarskolan (20 kurspoäng 
och deltagande i seminarier och andra aktiviteter).

RJ slöt också avtal med de medverkande institutionerna som regle-
rade de ekonomiska och arbetsrelaterade förhållandena för doktoran-
derna. Även i dessa fastställdes att 20 kurspoäng i forskarutbildningen 
skulle avläggas i forskarskolans regi och att handledare årligen skulle 
avge en rapport över hur doktorandernas studier framskridit. RJ av-
satte enligt avtalet initialt 375 000 kronor per år för varje doktorand, 
vilket skulle täcka lön, tillgång till arbetsplats och dator mm.  Medlen 
fördelades två gånger per år och kom också att räknas upp i takt med 
ökade lönekostnader. Rapporter från handledarna och doktoranderna 
som visade att studierna framskred enligt plan krävdes för utbetalning 
av medlen. I enstaka fall innehölls tillfälligt en del av summan på grund 
av att rapporten inte visade helt tillräckliga framsteg i förhållande till 
studieplanen, men pengarna utbetalades senare efter förnyad prövning.  
Detta förfarande satte en press på doktoranderna och institutionerna, 
som kunde orsaka stress. Frågan är dock om detta var en stress som var 
annorlunda eller större än för övriga som genomgår forskarutbildning.

Lönesättningen (och andra villkor) för de enskilda doktoranderna 
följde de principer som gällde vid de enskilda lärosätena, vilket med-
förde att löner och andra villkor skilde sig åt mellan forskarskolans 
doktorander. Detta kan ha orsakat en viss diskussion inom doktorand-
gruppen. Alternativet skulle emellertid ha varit att RJs doktorander 
skulle ha fått samma lön, vilket kunde ha lett till irritation inom insti-
tutionen. 

Förfarandet var en del av en nödvändig ansvarsfördelning mellan 
styrgruppen/RJ och institutionerna, som i stort innebar följande:

Styrgruppen/RJ	 Institutionerna
antagning	 Förslag	till	antagning

Finansiering	av	doktorandlöner	 lönesättning

gemensamma	kurser	(se	nästa	avsnitt)	 Institutionsbaserade	kurser

gemensamma	seminarier	 Institutionsbaserade	seminarier

medel	för	extern	handledning	 all	annan	handledning

examination	av	forskarskolans	kurser	 examination	(utom	beträffande	forskarskolans	

	 20	poäng)	och	disputation

medel	för	konferensresor	 Institutionens	studieplan

	 Individuell	studieplan

�
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Doktoranderna hade två parter att förhålla sig till och ha kontakt 
med, RJ (styrgruppen, koordinatorn) och institutionen (prefekt, hand-
ledare). Detta förefaller ha fungerat väl. RJ kunde stödja doktorander-
na vid behov, framför allt genom att pengarna följde doktoranderna 
och att därigenom den årsvisa finansieringen exempelvis gav möjlighet 
att vid behov byta lärosäte. Så skedde också i ett fall. Det kan noteras 
att flera doktorander framhåller att RJs stöd var en styrka för dem i 
deras förhållande till institutionerna. Detta kan ha varit fallet inte minst 
för dem som inte hade stöd av någon forskarskolekollega på sin insti-
tution eller sitt lärosäte. 

RJs krav på doktoranderna omfattade i stort sett följande: en viss 
studietakt (examen inom fyra till fem år netto, beroende på institu-
tionstjänstgöring och eventuella tjänstledigheter), 20 kurspoäng (fyra 
kurser), deltagande i vissa obligatoriska kursmoment samt två vecko-
långa seminarier. Det har inte framkommit att dessa krav skulle ha 
kolliderat med vad som fordrades av institutionerna förutom att några 
av doktoranderna var tvungna att ta fler kurspoäng än vad institutio-
nens studieplan föreskrev.  Detta berodde på att kraven på obligatorier 
i vissa studieplaner inte lämnade utrymme för ytterligare 20 poäng. 

Forskarskolan synliggör de stora skillnaderna som fanns och fortfa-
rande finns mellan olika utbildningar i samma ämne och de problem 
som dessa kan skapa för samverkan. Till exempel varierar förhållandet 
mellan avhandling och kurskrav från förhållandet 80:80 (80 poäng 
kurser och 80 poäng avhandling) till 40:120. Forskarskolan hade att 
hantera inte mindre än 19 olika kursplaner, och i några fall ledde det till 
ovan nämnda situation. Att ändra kursplanerna skulle emellertid san-
nolikt ha varit problematiskt, särskilt som det var frågan om tre olika 
ämnen. Någon samordning skedde därför naturligen inte.  Detta är en 
del av ett större komplex, som bör avhandlas i ämneskonferenser. 

Vi drar slutsatsen att planeringen fungerat trots det stora antalet in-
stitutioner, och att den dubbla tillhörigheten inte bidragit till onödig 
stress. 

På institutionerna hade doktoranderna enligt enkätsvaren i huvud-
sak tillgång till god infrastruktur i form av dator med datorstöd, ar-
betsplats och även eget rum. Det finns emellertid också exempel på 
mindre bra arbetsförhållanden utan egen arbetsplats och med dåligt 
datorstöd, särskilt i början av studierna, vilket är något förvånande. 
Möjligen hade övriga doktorander vid dessa institutioner samma för-
hållanden, och villkoren i RJs avtal med institutionerna skulle därmed 
ha varit uppfyllda. 

Ett särskilt anslag fanns för resor och konferensdeltagande som 
handhades av koordinatorn. Denna möjlighet utnyttjades av de allra 
flesta och många uttrycker en stor tillfredsställelse över detta (”enorm 
nytta”, ”en viktig del av RJs forskarskola”, ”har haft stor nytta”, ”verk-�
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ligen bra”). Någon framhöll att det var utmärkt att själv kunna be-
stämma över konferensdeltagande utan att behöva tala med prefekten. 
Uppenbarligen har anslaget haft stor betydelse för dem som utnyttjat 
det. Det var dessutom inte förenat med något krångel att få tillgång till 
pengarna. Det är därför förvånande att hela anslaget inte gått åt. 

Enkätsvaren visar att de allra flesta har haft begränsad institutions-
tjänstgöring inom ramen för sin doktorandtjänst. Förhållandet mellan 
studier och institutionstjänstgöring var helt och hållet en fråga för 
lärosätet och doktorandernas egna preferenser. Fördelen med en viss 
mängd tjänstgöring, framför allt i form av undervisning, är den erfa-
renhet man får, som bland annat nyttiggörs när man börjar sin karriär 
som universitetslärare. Nackdelen är att studierna kan dra ut på tiden, 
och att mer än 20 procent (totalt ett år utöver ”normalstudietiden” fyra 
år) av doktorandtjänsten går till förberedelser, undervisning och efter-
arbete. Det är möjligt att RJs avtal med institutionerna borde ha inne-
hållit mer information om doktorandernas rättigheter och skyldigheter 
utöver lönevillkor och krav på deltagande i forskarskolans kurser. 

De flesta har genomgått kurs i högskolepedagogik. Förutsättningar-
na för att delta har emellertid varierat mellan de ingående institutio-
nerna. Vissa har kunnat räkna in poäng för deltagande, andra inte. 
Poängtalet har också varierat. Andra har fått räkna in kursen som insti-
tutionstjänstgöring.  Detta är ett förhållande som regleras i den lokala 
studieplanen. Man kan möjligen förvåna sig över att doktoranderna i 
denna fråga liksom när det gäller institutionstjänstgöring inte har mer 
likartade villkor. Det är emellertid knappast något som RJ kunde eller 
skulle reglera.

Sammanfattning och bedömning
Doktoranderna har enligt vår uppfattning haft mycket goda studie- 
och arbetsförhållanden med en tryggad lön, som visserligen skilde sig 
åt mellan olika institutioner. Det hade dock med största sannolikhet 
varit olyckligt om de hade haft högre lön än sina kolleger på de insti-
tutioner där de var verksamma.

De särskilda anslagen för konferensresor var ytterligare en fördel, 
som stod till RJs doktoranders förfogande, men inte utnyttjades till 
fullo av alla trots koordinatorns påminnelser.

RJs krav på doktoranderna tycks ha harmonierat med institutio-
ner-nas åtminstone i så måtto att obligatoriska moment (framför allt 
kurser och seminarier) inte kolliderade i någon större omfattning. Det 
faktum att några kom i kläm genom att de blev tvungna att avlägga 
fler kurspoäng än studieplanen föreskrev var enligt vår uppfattning en 
omständighet som var svår att undvika med tanke på det stora antalet 
studieplaner. Detta är ett svårlöst problem. Även om institutionerna 
bör ha sin frihet att utveckla sina utbildningar efter egna förutsättning- �
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ar och forskningsinriktningar, bör de kunna visa ett visst mått av flexi-
bilitet. För den student/doktorand som flyttar till annat lärosäte eller 
som inlemmas i ett större sammanhang som en forskarskola kan brist 
på flexibilitet leda till onödiga svårigheter. Lösningen på detta är inte 
att likrikta. Men kanske skulle RJ ha kunnat göra större ansträngningar 
att samla handledarna på ett tidigt stadium för att resonera kring dessa 
frågor. 

8.	kurser,	undervisning	och	examination,	
seminarier	och	konferenser	
Kurserna
Sammanlagt erbjöds åtta forskarskolekurser om fem poäng vardera, 
dvs. totalt 40 poäng, varav således 20 poäng var obligatoriska. De var 
normalt uppdelade i två delar om en vecka var och i några fall var delta-
gande i den första veckan obligatoriskt för samtliga. För att få kurspo-
äng krävdes deltagande i båda veckorna och en godkänd tentamen.

Följande kurser gavs:
Minimalism (språksystem och syntax)	i	höllviken	(september	och	no-

vember	1999).	Första	veckan	obligatorisk

Språkinlärning	i	karlstad	(mars	och	maj	2000).	

Första	veckan	obligatorisk

Statistik och statistisk metod	i	Umeå	(april	och	maj	2000)

Korpuslingvistik	höstterminen	2000	i	göteborg	(september)	och

	toscana	(oktober)

Semantik	i	linköping	höstterminen	2000	(första	veckan	obligatorisk)

Kognitiv lingvistik	i	lund	vårterminen	2001.	Första	veckan	obligatorisk,	

Forskningsinformation och populärvetenskapligt skrivande		

(nätbaserad	kurs)	vårterminen	2001

Översättningsvetenskap	i	växjö	höstterminen	2001

Kurserna var inriktade på lingvistisk teori (minimalism, kognitiv ling-
vistik) på generella områden inom lingvistiken (språkinlärning, över-
sättningsvetenskap, IT och språkutveckling) och på metod/metodologi 
(statistik, korpuslingvistik). 

Urvalet av kurserna planerades efter hand (utom de båda första) �
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efter förslag av handledare, doktorandgruppen och medlemmar av 
styrgruppen. Styrgruppen fattade beslut, och ett allmänt ansvar för 
arrangemangen låg sedan hos koordinatorn, men i de flesta fall fanns 
det en arrangör på det universitet (ibland en medlem av styrgruppen, i 
ett fall en av doktoranderna) där kursen erbjöds som skötte det mesta.  
Kurstemana speglar i hög grad doktorandernas forskningsområden, 
även om inte alla var lika relevanta för alla (och det kunde man knap-
past begära). De hade ju också möjlighet att själva välja kurser. 

Man kan i efterhand diskutera huruvida kurserna skulle ha fastställts 
och planerats i förväg. Ett sådant förfarande hade möjligen givit en 
större stadga och förutsägbarhet. Samtidigt skulle det inte ha kunnat 
ta speciell hänsyn till deltagarnas intressen och behov med hänsyn till 
förkunskaper och inriktningar. Det är vår uppfattning att den flexibi-
litet som det successiva temavalet innebar gav bättre förutsättningar 
för doktoranderna.  Utbudet täckte ett stort fält och gav dem därför en 
god överblick över aktuell språkforskning. Det kan emellertid disku-
teras om inte den första kursen skulle ha gett en mer generell översikt 
över teori och metod i stället för att vara en rivstart inom ett special-
område. Meningarna om den var delade i enkätsvaren (från mycket 
positiva till mycket kritiska). Vi ställer oss också frågan om en kurs i 
akademiskt skrivande (på engelska, tyska eller franska) skulle ha kunnat 
inkluderas för att komplettera den webbaserade kurs i populärveten-
skapligt skrivande som gavs. Slutligen fick vi intrycket att de kurser 
som gavs inte följdes upp i någon större utsträckning genom t.ex. kurs-
värderingar och att erfarenheter om uppläggning och genomförande 
kanske därför inte togs till vara och överfördes. 

Det ska emellertid starkt understrykas att de allra flesta deltagarna 
uppskattade kurserna i hög grad. Inte minst gav de dem tillfälle att 
möta framstående forskare inom olika fält. För somliga av doktoran-
derna var de ett sätt att få tillgång till lärarledd undervisning, eftersom 
den egna institutionen erbjöd enbart läskurser. Några nämner också att 
de gav kontakter som de haft nytta av senare under studierna. 
Varje fullgjord kurs gav fem poäng, vilket innebar att doktoranderna 
skulle genomföra fyra kurser. Att närvaro den första veckan av en kurs 
var obligatorisk berodde på ambitionen att alla deltagare skulle få ett 
brett kunskapstillskott och dessutom lättare skulle kunna besluta om 
de skulle välja kursen som en av de fyra obligatoriska och avlägga ten-
tamen. Vidare bidrog denna uppläggning till att öka kontakterna inom 
gruppen. En del tid avsattes för detta syfte. Det kunde då röra sig om 
t.ex. kortare presentationer.  

Även handledarna var inbjudna till kurserna dels för att de skulle få 
en gemensam uppfattning om vad deras doktorander utsattes för, dels 
för att de skulle få möjlighet att träffa varandra. Tidsbrist gjorde dock 
sannolikt att deltagandet inte var särskilt stort från deras sida. �
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Seminarier
Efter de två första åren gavs ej längre nya forskarskolekurser. De er-
sattes med två gemensamma seminarier vid vilka avhandlingskapitel 
presenterades och diskuterades. Det första ägde rum i Uppsala i okto-
ber 2001, ett andra på Hönö i oktober 2002. Något ytterligare gemen-
samt seminarium kunde ha varit önskvärt, framför allt eftersom de allra 
flesta inte disputerade förrän 2005.  

Genom att de spände över de tre språken och över olika teoribild-
ningar och metoder kom seminarierna, liksom kurserna, att bidra till 
breddning av perspektiv och kunskaper och det skapades sålunda en 
synergieffekt. De bidrog också till att hålla samman gruppen och stödja 
det egna arbetet även om många av de frågor som behandlades låg vid 
sidan av de egna problemområdena. Några få ansåg att de också ledde 
till en del stress, men huvudintrycket som det framgår av enkätsvaren 
var positivt. Uppläggningen med presentationer och diskussioner gav 
övning i att på begränsad tid ge en översikt över sin forskning och att 
ge och ta kritik. Det framkom från både doktorander och handledare 
att ytterligare något eller några seminarier hade varit önskvärda efter 
2002, inte minst för att hålla samman gruppen. De kunde då eventu-
ellt ha haft en annan uppläggning med t.ex. grupparbeten över olika 
teman.
 
Sammanfattning och bedömning
Enligt vår uppfattning gav de teman för kurserna som successivt be-
stämdes en utmärkt översikt över teori och metod inom aktuell språk-
forskning. Nyttan av kurserna verifieras också av doktoranderna. För 
en del var kurserna till direkt stöd för avhandlingarna, för andra (kan-
ske de flesta) var de mer en utgångspunkt för förståelse av olika in-
riktningar inom språkforskningen. Möjligheten att välja kurser gjorde 
att doktoranderna kunde tillgodose de egna intressena. Kurserna tycks 
också enligt enkätsvaren (eventuellt med något undantag) ha hållit en 
hög nivå (”några har varit fullständigt lysande”).  

Det faktum att kursutbudet fastställdes efter hand ifrågasätts i något 
enkätsvar. Enligt vår uppfattning var det emellertid en bättre modell än 
ett program som var beslutat i förväg. Det gav möjlighet till inflytande 
för såväl styrgrupp som handledare som doktorander över utbudet och 
gynnade sannolikt de allra flesta. Det är svårt för oss att ha en uppfatt-
ning om hur stort inflytande doktoranderna egentligen hade i fråga 
om kursutbudet.  Vi kan dock konstatera att de alltid tillfrågades inför 
planering av nya kurser. 

Kurserna upphörde efter två år och följdes av två seminarier. Orsa-
ken till denna planering var att doktoranderna förväntades koncentre-
ra sig på avhandlingsskrivande och att seminarierna då gav tillfälle att 
få synpunkter på arbetet. Vi frågar oss emellertid om det inte hade varit �
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mer givande att varva kurser med seminarier och utöka antalet semi-
narier något och på så vis sträcka ut båda aktiviteterna över en längre 
tid, kanske tre – fyra år. Detta skulle ha möjliggjort för doktoranderna 
att träffas i olika sammanhang under flera år än vad som nu var fallet. 
En del enkätsvar och de diskussioner vi hade med doktorander och 
handledare antyder detta. Det fanns också ekonomiska resurser för att 
erbjuda ytterligare seminarier. Dels fanns vissa medel reserverade, dels 
fanns vissa överskjutande medel fortfarande kvar.

För övrigt vill vi framhålla att seminarierna till allra största delen 
uppskattades, eftersom de bidrog både till en förstärkning av gruppdy-
namiken och till kunskapstillskott även inom andra områden än dem 
som hörde till det egna avhandlingsarbetet.

En fråga som har berörts i någon mån är vilket språk som ska an-
vändas under de gemensamma kurserna. I de absolut flesta fall använ-
des svenska, vilket var naturligt. Däremot var kurslitteraturen i huvud-
sak engelskspråkig. Detta var sannolikt oundvikligt eftersom många av 
doktoranderna i engelska skulle ha haft svårt att tillgodogöra sig littera-
tur på franska eller tyska. Här kanske man kunde ha haft särskilda pass 
under kursveckorna där man diskuterade tillämpning av teorier och 
metoder på dessa språk med utgångspunkt i fransk och tysk litteratur 
för doktoranderna i de språkämnena. Så skedde ibland, men det kunde 
kanske ha gjorts i större utsträckning.

�
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9.	val	av	avhandlingsämne,	hand-
ledning	och	avhandlingsarbete,	den	
individuella	studieplanen	
De teman som styrgruppen hade fastställt för avhandlingsämnen täck-
te de flesta språkvetenskapliga forskningsområden och uppfattades 
som positiva och inspirerande. Det var alltså inga problem för dokto-
randerna att hålla sig inom ramen för dessa. De kunde i stort sett välja 
fritt. Många valde att utgå från sina C- eller D-uppsatser. 

Handledning och uppföljning av avhandlingsarbete var givetvis in-
stitutionernas ansvar. Endast i sådana fall där handledningssituationen 
inte fungerade kunde RJ ingripa och stödja på olika sätt, t.ex. vid byte 
av handledare eller t.o.m. lärosäte. Däremot ställde RJ krav på att av-
handlings- och studiearbetet skulle fortgå någorlunda planenligt och 
begärde därför in årliga rapporter från doktorander och handledare. 
Sådana rapporter var en förutsättning för den årliga utbetalningen till 
institutionerna. En del enkätsvar antyder att doktoranderna hade för-
väntat sig mer omfattande återkoppling, och kanske skulle mer infor-
mation ha undanröjt missförstånd om kopplingen mellan denna rap-
port och arbetet med den individuella studieplanen.  Eventuellt kunde 
en samordning mellan de båda avrapporteringarna ha underlättat. 

Det finns divergerande åsikter om den individuella studieplanen. De 
allra flesta doktoranderna och handledarna ser den som ett stöd, och 
anser att den fungerat bra, men det finns en hel del kritiska röster (”bra 
som diskussionsunderlag, men inte som rapportering”, ”svårt att moti-
vera sig att skriva den och den verkade inte användas till något”). 

RJ-initiativet skapade generösa möjligheter till handledning, främst 
genom finansiering av externa handledare. Det är något förvånande 
att knappt hälften av doktoranderna utnyttjade denna möjlighet, som 
skulle ha kunnat tillföra flera perspektiv och en ytterligare samtals-
partner som de själva valt.  I flera fall var detta mycket givande (”det 
var mitt livs lycka”, ”hade inte kunnat få bättre”); för några få var det 
”slöseri med tid”, eller ”vi hade inte mycket kontakt”.  En anledning 
till en negativ hållning kan ha varit att det på institutionen fanns både 
huvudhandledare och biträdande handledare och att synpunkter som 
kom fram genom ytterligare handledning skulle förlänga avhandlings-
arbetet. 

RJ förväntade att institutionerna för forskarskolans doktorander 
skulle tillhandahålla både huvudhandledare och biträdande handledare. 
Båda dessa skulle bekostas inom ramen för fakultetsanslagen. Detta 
stod inte helt klart för alla institutioner och gav upphov till en del 
missförstånd. Emellertid medförde kravet på biträdande handledare att 
vissa universitet (däribland LU) som inte tidigare hade haft sådana nu 
införde dem. 9
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En ytterligare positiv effekt av forskarskolan var att beräkningsgrun-
den för handledningen kom att jämnas ut mellan lärosätena och däri-
genom (åtminstone nominellt) förbättras på flera lärosäten. På så sätt 
bidrog samverkan inom forskarskolan indirekt till att flera handledare 
fick tillgodoräkna sig fler timmar.

Sammanfattning och bedömning
Det fanns ett klart behov för RJ att inkräva rapporter om doktoran-
dernas framsteg årligen för att kunna avgöra om fortsatta medel skulle 
utbetalas. Den individuella studieplanen med dess krav på planering 
och uppföljning är ett stöd för handledare och doktorand i genomfö-
randet av avhandling och kurser. De båda rapporterna hade alltså olika 
syften. Det föreföll som om doktoranderna från början inte hade detta 
riktigt klart för sig. En tydligare information (från både institutioner-
nas och RJs sida) hade kanske kunnat bidra till att minska osäkerheten. 
Kanske det också skulle ha varit möjligt att på något sätt samordna 
uppdateringen av den individuella studieplanen med rapporten till RJ. 
Ett enkätsvar från en doktorand tyder på att detta kunde ha fungerat: 
”RJ-rapporteringen fungerade, instruktionerna var tydliga och man 
kunde anknyta till den individuella studieplanen, och då var det inte så 
mycket merarbete.”

Med några enstaka undantag är en klar majoritet nöjd med handled-
ningssituationen. Doktoranderna har haft tillgång till tillräckligt med 
stöd och kunnat få det vid behov, någon ansåg till och med att det varit 
alltför mycket. Byte av handledare har skett på grund av pensio-nering-
ar eller andra personalbyten. I något fall har det inträffat på eget initia-
tiv och med stöd av RJ. Här har forskarskolans finansieringsmodell och 
RJs insatser bidragit till att lösa ett svårt problem.   

Att forskarskolan eventuellt bidragit till att handledarna fått tillgo-
doräkna sig fler timmar för sina insatser är en positiv bieffekt. 

9
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10.	samverkan,	kontakter	och	
internationalisering	

Samverkan inom doktorandgruppen
Ett syfte med forskarskolan var att skapa ett nätverk av universitets-
lärare i moderna språk i vilket deltagarna skulle kunna dra nytta av 
varandras kompetens. Det skulle åstadkommas bland annat genom de 
gemensamma kurserna och seminarierna. Dessa bidrog med säkerhet 
till att utveckla en gruppkänsla under de första åren. Efter det att de 
gemensamma seminarierna upphörde 2002 har det inte skett några 
återsamlingar av gruppen som helhet. Det har däremot skett genom att 
många har varit närvarande vid disputationer.  Vid de första årens dis-
putationer uppmärksammades också de nyblivna doktorerna av RJ. 

Ambitionen var således att skapa kontakter som skulle underlätta 
framtida samverkan genom att deltagarna kände varandra väl och haft 
gemensamma upplevelser. Ett sådant mål har uppnåtts, i något fall som 
en gemensam publikation i de flesta fall genom att man känner att det 
är lätt att ta kontakt vid behov. Annars förefaller nätverket utnyttjas 
i mindre utsträckning, kanske på grund av att förhållandevis få har 
fast tjänst och att doktorerna är spridda över landet. Dock visade det 
faktum att mer än två tredjedelar av doktoranderna/doktorerna deltog 
i uppföljningskonferensen 30–31 mars 2009 att det fanns ett stort in-
tresse för att uppehålla kontakterna.  Det framhölls både i enkätsvaren 
och vid diskussionerna att fler sociala aktiviteter under kursveckorna, 
fler grupparbeten inom ramen för kurserna och fler aktiviteter utanför 
föreläsningssalarna kunde ha bidragit till ännu bättre sammanhållning. 
Avvägningen mellan utbildningens krav och sociala aktiviteter är svår 
och känslig. Det är vår uppfattning att den har gjorts på ett rimligt sätt 
från RJs sida och att doktoranderna själva måste ta initiativ för fram-
tida återsamlingar. 

Samverkan mellan institution/handledare och RJ
Att döma av enkätsvaren har såväl doktorander som handledare goda 
erfarenheter av kontakterna med framför allt koordinator. Handle-
darna fick möjlighet att påverka de gemensamma kurserna och att delta 
i de kurser de önskade. De medverkade givetvis också i gemensamma 
seminarierna. För doktoranderna har det i många fall varit svårt att 
avgöra hur denna samverkan har fungerat, men deras allmänna intryck 
är positivt. 

Något försök att samla handledarna i ett kollegium som träffades 
med viss regelbundenhet gjordes inte. Det kan diskuteras om det 
kunde ha bidragit till större samsyn beträffande uppläggningen av 
forskarutbildningen eller beträffande doktorandernas ställning vid de 10



25

R a p p o R t  /  R J s  f o R s k a R s k o l a  i  m o d e R n a  s p R å k  1 9 9 9  –  2 0 0 5

olika lärosätena. Det är möjligt att de institutionella förhållandena är så 
starka att ingenting skulle ha ändrats. Å andra sidan kunde det ha varit 
värt ett försök. De handledare som deltog i konferensen uttryckte att 
de gärna sett mer direktkontakt och flera sammandragningar. 

Forskarskolan förhöll sig relativt tillbakadragen i förhållande till 
institutionerna och man kan fråga sig hur mycket RJ skulle ha styrt i 
förhållande till handledarna, institutionerna och universiteten. Fanns 
det ytterligare förhållanden som borde ha reglerats? Vår uppfattning 
är att detta skulle ha varit svårgenomförbart. Det skulle ha inkräktat 
på institutionernas och fakulteternas beslutsområden och möjligen 
skapat problem för forskarskolans doktorander i förhållande till övriga 
doktorander på den enskilda institutionen. Däremot kunde eventuellt 
t.ex. årliga samlingar med handledarna ha skapat en medvetenhet om 
större skillnader och bidragit till förändringar på sikt. Utökningen av 
handledningstimmar på vissa institutioner tyder på detta. Kanske fler 
initiativ också kunde ha lett till en högre grad av forskningssamverkan 
mellan de olika lärosätena. 

Samverkan med det omgivande samhället 
Forskarskolan tillkom uttryckligen för att tillgodose ett förväntat be-
hov av universitetslärare i engelska, tyska och franska vid universitet 
och högskolor. Som framhålls i avsnitt 14 nedan har dock utbildning i 
franska och framför allt tyska lagts ner vid de allra flesta högskolor och 
flera universitet. Detta var svårt för att inte säga omöjligt, att förutse 
1998.  I efterhand kan konstateras att det hade kunnat vara en fördel 
om både institutionerna (som hade huvudansvaret) och forskarskolan 
hade öppnat för kontakter med potentiella avnämare utanför akademin 
för att visa att doktorer i humaniora kan ha en arbetsmarknad även 
där. Dan Brändströms PM nämner särskilt att ”den ökande interna-
tionaliseringen kräver mer av språklig kompetens, inom både utbild-
ningsväsendet och yrkeslivet i största allmänhet”. Karriärvägledning 
för verksamhet både inom och utanför universiteten kunde ha varit ett 
inslag, även om det snarast är en verksamhet som bör ligga inom hög-
skolan. Det ska framhållas att ett lyckat försök i den riktningen gjordes, 
nämligen den nätbaserade kursen i populärvetenskapligt skrivande som 
arrangerades under det andra året. 

Enkätsvaren visar att flera av doktoranderna anser att de blivit syn-
liga inom akademin genom att de ingått i RJs forskarskola och kunnat 
träffa handledare vid andra universitet.  Men de allra flesta har inte har 
fått något stöd eller upplevt några insatser för att skapa kontakter med 
eventuella avnämare/arbetsgivare, framför allt inte utanför universitets-
världen.

 10
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Internationalisering 
Internationalisering är ett självklart inslag i utbildning i moderna 
språk. Det kan röra sig om internationella kontakter, deltagande i kon-
ferenser utomlands, studier vid universitet utomlands mm. RJ gav stöd 
för resor, framför allt för deltagande i konferenser (se under avsnitt 
7 ovan). Nästan samtliga doktorander har utnyttjat det, dock inte till 
fullo trots många påminnelser, vilket flera i efterhand beklagar. 

För övrigt säger sig en klar majoritet av doktoranderna ha fått upp-
muntran, i större eller mindre utsträckning för kontakter med forskare 
vid universitet utomlands. Några har också haft längre vistelser vid 
universitet utomlands huvudsakligen genom STINT-stipendier och då 
haft tjänstledigt under motsvarande tid. 

Sammanfattning och bedömning
Samverkan är beroende av ömsesidigt informationsutbyte. Informa-
tionen mellan de olika parterna, forskarskolan, doktoranderna och 
handledarna, fungerade på det hela taget väl, huvudsakligen genom 
e-post men även genom personliga kontakter. Kurserna och seminari-
erna var naturliga mötesplatser och skulle möjligen ha haft ännu större 
effekt om de varit utspridda under en något längre tid och varvats. Det 
står klart att doktorandgruppen ännu i dag har mycket gemensamt och 
att deras erfarenheter bidragit till att de nu lätt kan kontakta varandra 
och i något fall genomföra gemensamma forskningsuppgifter. 

Kontakterna mellan RJ och handledarna kunde ha vunnit på mer re-
gelbundna möten, t.ex. en gång om året, för att diskutera gemensam-
ma problem och goda erfarenheter. 

I dag skulle inrättande av en kursportal ha varit naturligt för att ge 
och ta emot information som underlag för utvärdering, samverkan, 
kontakter etc. För 10 år sedan var detta inte en given lösning.

10
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11.	Utvärdering	och	inflytande	
Denna utvärdering är den första som görs av utbildningen i dess hel-
het. En kontinuerlig uppföljning av doktoranderna skedde fram till 
och med 2004/2005 genom den årliga rapporteringen. Den var huvud-
sakligen inriktad på att försäkra sig om att studierna förflöt någorlunda 
planenligt, och inte på en systematisk insamling om utbildningens 
processer i övrigt, men rapporterna har också kunnat användas som 
underlag för olika beslut om åtgärder, inte bara beträffande fortsatt 
finansiering. Forskarskolans koordinator hade kontinuerlig och mycket 
uppskattad kontakt med doktoranderna under terminerna både genom 
e-post och vid kurserna och seminarierna, och problem som uppstod 
(som ledde t.ex. till byte av handledare och studieort) kunde oftast 
lösas på ett obyråkratiskt sätt (se också avsnitt 12). Koordinatorn rap-
porterade dessutom regelbundet till styrgruppen vid varje möte, och 
eventuella formella beslut kunde då fattas.  

De gemensamma kurserna utvärderades, men enkätsvaren tyder 
på att det inte skedde efter varje kurs, något som kanske hade kunnat 
bidra till ett något bättre sammanhang. Många anger (naturligt nog) 
i dag att de inte minns. Vi har kunnat konstatera att kurserna i efter-
hand har uppskattats (se ovan under avsnitt 8), vilket kanske är en väl 
så viktig information som den som kommer fram i ett frågeformulär i 
nära anslutning till en kurs. Dock kan kursvärderingar ge indikationer 
på framför allt pedagogisk uppläggning som kan vara värda att behålla 
eller förändra i kommande kurser och bidra till exempelvis en viss pe-
dagogisk enhetlighet.

Doktorandernas inflytande på studiesituationen varierade, vilket 
naturligtvis delvis berodde på förhållandena vid de olika institutio-
nerna. När det gäller inflytande på forskarskolans verksamhet gavs de 
möjlighet att föreslå teman för gemensamma kurser. En av dem deltog 
också i planering och arrangemang av en kurs. I kontakterna med 
koordinatorn stod det dem naturligtvis fritt att lämna förslag beträf-
fande forskarskolans aktiviteter i andra hänseenden. Det föreligger 
ingen information om i hur stor utsträckning förändringar har skett på 
grundval av sådana inlägg. 

Det kan diskuteras om doktoranderna borde ha varit representerade i 
styrgruppen. De diskussioner vi hade med dem visade att det skulle ha 
uppskattats och betraktats som en fördel. En nackdel med doktorand-
representation är att vissa ärenden inte skulle kunna tas upp med. Det 
är dock inte svårare att hantera än andra ärenden där en styrelseleda-
mot kan var jävig. 

Sammanfattning och bedömning
Det finns en styrka i den blandning av formella krav och det informella 11
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arbetssätt som har gällt.  Problem kan lösas snabbt, och förändringar 
och nya principer kan införas lätt. Det är sannolikt mycket förnuftigt i 
en organisation av detta slag. Det måste dock även finnas en rimlig för-
utsägbarhet, och det är vår uppfattning att en sådan fanns. Emellertid 
hade det varit en styrka om kursvärderingar genomförts systematiskt 
i anslutning till varje forskarskolekurs och resultaten redovisats och 
utnyttjats. 

För övrigt anser vi att doktoranderna borde ha haft en representant i 
styrgruppen. 

12.	avhandlingarna	
Redan i det tidiga planeringsskedet fastställdes att deltagarna i forskar-
skolan skulle höra hemma inom något av följande allmänna teman: 

språksystemforskning

språkinlärningsforskning

lexikologisk	forskning

språkbruksforskning

språklig	variation

översättningsforskning

Dessa teman täckte en stor del av det språkvetenskapliga forsknings-
fältet och uteslöt därför knappast någon sökande. Presentationen av 
teman uppskattades av doktoranderna, och gav dem en viss vägledning 
inför val av inriktning på avhandling. Över huvud taget hanterades 
frågan om val av avhandlingsämnen på ett föredömligt och odogma-
tiskt sätt av forskarskolan (se bilaga 1 för en förteckning över de hittills 
färdiga avhandlingarna).

Det är svårt att klassificera de färdiga (och pågående) avhandlingar-
na efter ovanstående tematik, men vi kan konstatera att så många som 12
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åtta kan hänföras till översättning (varav två berör översättning av film-
texter) och kontrastiv lingvistik och sex berör språkinlärning. Ett antal 
utnyttjar sig av korpuslingvistik som metod. 

Det stod doktoranderna fritt att välja ämnen i samråd med handle-
dare, något som också framgår av avhandlingarna. Aktuella teorier som 
man utnyttjat är generativ lingvistik, kognitiv lingvistik och systemisk-
funktionell lingvistik, som alla är centrala i dagens språkforskning. 
Åtskilliga av avhandlingarna kan klassificeras under flera av de ovan 
nämnda temana, t.ex. språksystem/variation, språksystem/kontrastiv 
lingvistik. Några avhandlingar tar upp semantiska snarare än lexikolo-
giska frågeställningar, och flera behandlar olika pragmatiska aspekter, 
inklusive samtalsanalys, som kan rubriceras som antingen språkbruks-
forskning eller språklig variation. Val av ämnen och spridningen över 
teman speglar den variation som finns i den lingvistiska miljön natio-
nellt och internationellt, och bör sålunda ha kvalificerat de färdiga dok-
torerna till arbete som forskare och språkvetare. 

Man kan fråga sig om en högre grad av styrning skulle ha varit för-
delaktig. Det har i enkätsvar och i diskussioner framförts att det kan-
ske skulle ha varit en god idé att samla flera doktorander från de tre 
språken kring ett ämnesområde. Även styrgruppen diskuterade kort 
denna möjlighet, men drev den inte vidare. Det framhölls att en sådan 
samling kring ett gemensamt ämnesområde kunde ha ökat möjlighe-
terna till samverkan inom gruppen och gett intressanta jämförelser 
mellan språken. Vi konstaterar att friheten att välja ett ämne som 
intresserar ansågs viktigare för att motivera doktoranderna för uppgif-
ten. Det underlättade också byte av avhandlingsämne, vilket faktiskt 
skedde i ett fall.   

Det går inte att på ett rättvisande sätt göra jämförelser mellan fors-
karskolans avhandlingar och andra. Den allmänna uppfattningen bland 
handledarna är dock att de håller en god standard.

12
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13.	genomströmning	
Hittills (juni 2009) har 24 av 30 disputerat, och det är gott hopp om 
att ytterligare ett antal kan förväntas disputera inom ett till två år. Föl-
jande visar antalet avhandlingar per år:  

Således har totalt 24 av 30 nu fullgjort sina studier. Även om detta för 
en majoritet tagit längre tid än fyra år får det anses vara ett gott resul-
tat. Vad som mest av allt påverkat genomförandet är tjänstledigheter, 
huvudsakligen föräldraledigheter, vilket är helt naturligt när det gäller 
personer som uppfyller RJs ålderskrav. Den genomsnittliga bruttotiden 
för gruppen som helhet var 5,6 år, men det är stora variationer. Samt-
liga hade institutionstjänstgöring av olika omfattning, och ett relativt 
stort antal var tjänstlediga (huvudsakligen föräldralediga) under längre 
tid.  Räknar man bort tjänstledigheterna kommer man ner till 5,0 år 
(se även nedan om jämställdhet).  Samtliga nio män har slutfört sina 
studier och 15 av de 21 kvinnorna.  Tio av elva som påbörjade studier i 
franska har disputerat, tio av tretton i engelska och fyra av sex i tyska.
  
Jämställdhetsperspektiv
Som delvis framgår av avsnittet ovanför finns en skillnad mellan män-
nens och kvinnornas resultat. Samtliga nio män har disputerat mot tre 
fjärdedelar av kvinnorna. Samtidigt har kvinnorna varit tjänstlediga, 
huvudsakligen föräldralediga, i betydligt större utsträckning. Ser man 
till den sammanlagda studietiden och räknar bort tjänstledigheterna är 
det emellertid betydligt mindre skillnad. Genomsnittet för männen är 
ca 5 år. De 15 kvinnor som hittills disputerat har i genomsnitt klarat av 
sina studier på ca 5,1 år om man räknar bort tid för institutionstjänst-
göring och ledigheter. (Bara en av de nio männen har varit tjänstledig 
under längre tid). 

Detta leder till slutsatsen att det är nödvändigt att räkna med att av 
dem som påbörjar sin forskarutbildning vid senast 30 års ålder kommer 
en relativt stor andel att bilda familj och därigenom förlänga bruttoti-
den för sina studier och att det fortfarande är kvinnorna som är barn-
lediga i större utsträckning än männen. 

Disputationsår	 Antal	 Ackumulerat
2003	 									2	 		2

2004	 									6	 		8

2005	 									5	 13

2006	 									6	 19

2007	 									3	 22

2008	 									2	 24

13
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Sammanfattning och bedömning
Att nettotiden för forskarutbildning i språk är längre än i t.ex. natur-
vetenskap är ett välkänt faktum, även om den successivt minskat sedan 
införandet av reformen 1998. Bruttotiden (median) för samtliga som 
disputerade 2005 inom humaniora/religionsvetenskap var åtta år och 
nettotiden 5,5 år (5,8 för kvinnor och 5,1 för män). Forskarskolan gav 
alltså bättre, och i fråga om bruttotid betydligt bättre resultat i termer 
av studietid fram till disputation (för dem som hittills fullföljt). Och 
det måste betraktas som ett gott utfall. Avhoppen har också varit för-
hållandevis få; egentligen kan bara de två som på ett tidigt stadium 
slutade räknas dit. Fortfarande kan man förvänta sig att ytterligare 
fler fullföljer studierna och disputerar. Tyvärr är det omöjligt att som 
jämförelse få fram en siffra för antalet avhopp i den ”ordinarie fors-
karutbildningen”. Man vet dock att forskarskoleorganisationen bidrar 
till en låg avhoppsfrekvens. Till exempel kan nämnas att av de 441 som 
påbörjade utbildning inom ramen för de 16 statliga forskarskolorna 
hade 2008 totalt 14 personer formellt anmält att de slutade . 

Det är intressant att inte ens under de goda förhållanden som fors-
karskolan gav och den selektion av sökande som forskarskolan gjorde 
var det möjligt för mer än en tredjedel (netto) att slutföra sina stu-
dier inom den avsedda tiden. Man kan ställa sig frågan om det ställs 
för höga krav eller om det helt enkelt är en alltför krävande uppgift 
att inom fyra år inhämta teoretiska kunskaper på hög nivå med ofta 
omfattande litteraturlistor och samtidigt genomföra en godtagbar 
forskningsuppgift baserad på någon eller några teorier och en ofta stor 
mängd empiri. Eller är C-nivå, som 1999 var det formella kravet för 
antagning, inte en tillräcklig plattform för att påbörja forskarstudier? 
Och man kan kanske ändå fråga sig om forskarskolans kurskrav gjorde 
att några av doktoranderna fick en större samlad arbetsbörda än andra 
doktorander på samma institution. Hade det kunnat undvikas genom 
mer samverkan med institutionerna så att de anpassade sina kurskrav?
Att alla utom en av dem som studerade franska har disputerat men 
förhållandevis färre av dem som läste engelska och tyska är sannolikt en 
slump. Antalet doktorander inom varje grupp är litet och vilka faktorer 
som påverkat genomförandet beror utan tvivel på individuella omstän-
digheter.

R a p p o R t  /  n o R d i s k a  m u s e e t s  f o R s k a R s k o l a

1) Statistiska Meddelanden UF 21 SM 0701
1) Högskoleverkets NU-databas
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14.	arbetsmarknaden,
uppföljning	av	doktorerna,	etablering	
av	forskningsmiljöer	
Arbetsmarknaden inom högskolesektorn för disputerade lärare/fors-
kare i språk har förändrats sedan 1998. Av högskolorna är det endast 
Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad och Mälardalens högskola 
som i dag ger utbildning i tyska och franska utöver enstaka språkfär-
dighetskurser som inte leder fram till examen på grundnivå eller avan-
cerad nivå.  Därutöver förekommer dessa ämnen bara vid universiteten 
(dock ej Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Örebro 
universitet) . En intressant språksatsning förekommer sedan länge på 
Chalmers tekniska högskola, som har inrättat ett fackspråkscentrum, 
huvudsakligen för undervisning i och utveckling av fackengelska, där 
för övrigt två av RJs doktorer har fått anställning. Även Handelshög-
skolan i Stockholm har en språkavdelning som anställer disputerade 
lärare, om än i mindre utsträckning. En av doktorerna har viss tjänst-
göring där (i tyska). Dessa två lärosäten erbjuder dock inte utbildning 
som leder till examen på grundnivå eller avancerad nivå i språkämnen. 
Vid Chalmers förekommer viss forskning i fackspråk. 

Av de 24 inom RJs forskarskola som disputerat har i dag 13 (dvs. 
något över hälften) fast anställning som lärare/forskare vid universi-
tet/högskola, en har annan fast anställning, sex har tidsbegränsade eller 
timbaserade anställningar, två har ingen anställning, en är gymnasielä-
rare, om två vet vi ingenting för närvarande.  Situationen per ämne ser 
just nu ut som följer beträffande dem som disputerat:

R i k s b a n k e n s  J u b i l e u m s f o n d

Ämne	 Fast	 Tids	 Fn	 Fast	 Obekant	 Totalt	
	 tjänst	 begr.	 ingen	 tjänst
	 på	 	 tjänst	 inom
	 univ.	 	 	 annat
	 	 	 	 område	
engelska	 		8	 2	 		 		 		 10

tyska	 			 2	 		 18)		 1	 4

Franska	 		4	 2	 2	 19)			 1	 10

Totalt	 12	 6	 2	 2	 2	 24

1) Källa: www.studera.nu
8) Denna doktor har fast tjänst inom en helt annan bransch efter ytterligare utbildning.
9) Gymnasielärare13
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Vid tolkningen av dessa siffror måste man ta med i beräkningen att 
några har disputerat relativt nyligen (2007 och 2008) och att det där-
för kan vara svårt att hävda sig i konkurrensen om lektorat.  Vidare ser 
man att situationen möjligen är besvärligare i tyska och franska, även 
om antalen är så små att några säkra slutsatser inte kan dras. 

Det är helt naturligt att några av enkätsvaren uttrycker besvikelse 
över att det är stor konkurrens om tjänster vid universitet och högsko-
lor och att så många inte har fast anställning ens flera år efter dispu-
tation. Även om denna situation inte kunde förutses, skulle möjligen 
forskarskolan ha kunnat bidra till att ge en överblick över den arbets-
marknad som kan stå till förfogande för en fil.dr. i moderna språk även 
utanför akademin och därmed i någon mån underlätta ett utträde på 
arbetsmarknaden (avsnittet om samverkan). Det kan möjligen hävdas 
att ett sådant ansvar snarare ligger på institutionerna, men det hade 
inte varit orimligt att forskarskolan drivit frågan. 

Forskarskolan har tills nyligen följt upp doktoranderna och noterat 
disputationer fram till slutet av 2008. Man har även fram till dess, om 
än mindre systematiskt, följt deras utträde på arbetsmarknaden och 
vidare karriär inom akademien. Detta är väl snarast institutionernas 
ansvar, och forskarskolan, vars gemensamma verksamhet upphörde 
2005, kan knappast förväntas sträcka sig längre än den gjort genom att 
ta initiativ till och att arrangera föreliggande utvärdering och det semi-
narium som utgjort en del av den. 

Rörligheten efter disputationen har varit omfattande, även om flera 
av dem som disputerat och fått anställning är kvar på samma universi-
tet; de började då som timlärare eller vikarier och sökte sedan i kon-
kurrens och fick tillsvidareförordnande. Konkurrensen om befattning-
ar är hård, vilket lett till att tre sökte sig utomlands mer eller mindre 
direkt eller efter vikariat i Sverige. En är gymnasielärare. Det ska tilläg-
gas att en av de färdiga doktorerna har en sysselsättning utanför uni-
versitet, som bygger på en ytterligare utbildning efter disputationen. 
Således är de nu spridda över landet, och även utanför landets gränser. 
De återfinns både på universiteten, inklusive Chalmers, och på några 
av högskolorna.

 
Etablering av forskningsmiljöer 
Ovan i avsnittet om samverkan har vi behandlat etableringen av nät-
verk i doktorandkretsen, och noterat att det finns en samhörighets-
känsla som underlättar kontakter, att kontakter och även visst samar-
bete förekommer, och att det finns förutsättningar för vidare samver-
kan inom ramen för forskningsprojekt. 

När det gäller frågan huruvida det skapats nya varaktiga forsknings-
miljöer på institutionerna till följd av forskarskolan, kan vi konstatera 
att det mycket aktiva seminarium om kontrastiv lingvistik som på ett 13
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tidigt stadium tillkom vid Göteborgs universitet och omfattade ett 
flertal språkämnen samt samarbete med universitetet i Oslo, fortlevde 
ända till 2008.  Annat mer långvarigt forskningssamarbete tycks inte ha 
utvecklats som ett resultat av forskarskolans verksamhet.

15.	sammanfattande	analys	av	
forskarskolan
Måluppfyllelse  
Det ska först och främst sägas att initiativet 1998 var välgrundat, och 
att genomförandet har präglats av en stor insikt i hur forskarutbild-
ning i moderna språk ska organiseras och genomföras. Det står helt 
klart att samtliga involverade, dvs. doktorander, organisatörer, handle-
dare och övriga inom medverkande institutioner är mycket nöjda. 

Huvudmålet, att förse språkinstitutionerna med välutbildade dispu-
terade språkvetare, blev från och med början av 2000-talet mindre ak-
tuellt genom att färre studenter valde att läsa språk, framför allt tyska 
och franska. Det har lett till att högskolorna i stor utsträckning har lagt 
ner dessa språkämnen och till att inga nya lärare/forskare anställs när 
någon slutar. Professurer utlyses inte heller i samma utsträckning som 
tidigare. En sådan utveckling var knappast förutsebar.

Det är emellertid vår uppfattning att när väl tjänster på institutio-
nerna utlyses, finns det 24 kvalificerade (i dag; om några år förmodli-
gen några fler) doktorer som kan fylla dessa. På så vis har forskarsko-
lans insatser bidragit till att målet har uppnåtts. 

Ett delmål var att skapa ett nätverk av unga doktorer som skulle 
kunna utnyttja varandras kompetenser inom forskning och undervis-
ning. Vår uppfattning är att detta sker i viss utsträckning och att goda 
förutsättningar finns för att dessa kontakter kommer att utvecklas vi-
dare, framför allt när forskarskolans deltagare blir mer etablerade inom 
akademin och/eller inom andra områden. Vi har kunnat konstatera att 15
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de har lätt att ta kontakt med varandra och att vissa samarbeten beträf-
fande forskningsuppgifter håller på att etableras. 

Ett ytterligare delmål var att forskarskolan skulle kunna ge upphov 
till nya mer varaktiga forskningsmiljöer. Det skedde i ett fall (semina-
riet om kontrastivitet vid Göteborgs universitet), men några ytterliga-
re exempel har vi inte kunnat identifiera. De kurser och seminarier som 
arrangerats i forskarskolans regi har tydligen inte räckt till för att en 
sådan samverkan skulle utvecklas. Kanske hade tätare kontakter mellan 
handledare på olika institutioner kunnat bidra till en mer dynamisk 
utveckling mot nya forskningsmiljöer. 

Starka sidor/möjligheter och framgångsfakto-rer
Genomförandet av forskarskolan har från RJs sida präglats av många 
positiva insatser, en god planering och gott stöd till doktoranderna. 
Koordinatorns roll har här varit avgörande. Det skapades mycket goda 
villkor för doktoranderna, både ekonomiskt och studiemässigt. Kraven 
på årliga rapporter innebar att forskarskolans ledning hade kunskap om 
doktorandernas progression och samtidigt kunna utöva en viss press på 
både handledare och doktorander. 

Det fanns ett gott förhållande mellan styrgruppen (genom koordi-
natorn), doktoranderna och lärosätena/institutionerna (genom att 
medlemmar av styrgruppen rekryterades från de allra flesta universitet 
som doktoranderna var verksamma vid). 

Ett antal exempel finns på sådant som kan tjäna som modell för 
framtida insatser. Förteckningen över forskningsområden är ett så-
dant. Det uppskattades av doktoranderna och handledarna, och gav en 
god överblick över aktuella teorier och metoder och var på så sätt till 
nytta för val av avhandlingsämne.

De medel som avsattes för de gemensamma kurserna var väl använ-
da, och denna uppläggning var klart att föredra framför att fördela 
medel till institutionerna för kursgivning. Kurserna bidrog till att ge 
en kunskap om olika teoribildningar och metoder under ledning av 
mycket kvalificerade lärare. De institutioner där kurserna arrangerades 
fick stöd för arrangemangen. En styrka var att även andra doktoran-
der än de som hörde till forskarskolan kunde delta. Forskarskolans 
doktorander fick en möjlighet att se en annan institution från insidan 
och att skapa nya kontakter som kunde vara nyttiga för framtiden. Det 
är närmast märkligt att inte institutioner i dag avsätter gemensamma 
resurser för att anordna liknande gemensamma kurser inom forskarut-
bildningen på eget initiativ. 

De gemensamma seminarierna utgjorde också en framgångsfaktor 
även om, som vi påpekar, de kunde ha varit flera och utspridda över en 
något längre tid. Även sådana arrangemang skulle språkinstitutionerna 
utan större svårigheter kunna genomföra som gemensamma satsningar. 15
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Handledningsresurserna var en framgångsfaktor. Dels krävdes såväl 
huvudhandledare som biträdande handledare, dels fanns särskilda 
medel för extern handledning. De doktorander som så önskade hade 
alltså tillgång till ett omfattande stöd.

Resebidraget för konferensdeltagande gav doktoranderna ytterligare 
en frihetsgrad. Det var medel som ställdes till deras förfogande utan 
något administrativt krångel och som gav dem möjlighet att följa på-
gående forskning och skapa kontakter. Att sedan alla inte utnyttjade 
denna förmån kan inte RJs forskarskola lastas för.

Utmaningar
Till det som en finansiär av framtida forskarskolor skulle kunna över-
väga hör en strategi för mer ingående samverkan mellan styrgrupp och 
handledare och doktorander. Detta innebär inte att RJs forskarskola 
på något sätt skulle ha negligerat detta, snarare har det funnits en 
klar medvetenhet. Dock är det möjligt att mer kunde ha gjorts i detta 
hänseende. Enligt vår mening hade till exempel ett mer sammanhållet 
handledarkollegium varit en styrka. Detta skulle ha kunnat bidra till 
mer samarbete mellan språkinstitutionerna till gagn för forskningen 
och forskarutbildningen. Vi anser också att samverkan med doktoran-
derna kunde ha gagnats av doktorandrepresentation i styrgruppen. 
Kommunikationen mellan doktoranderna och koordinatorn var myck-
et god, men representation i ett styrande organ innebär en högre grad 
av medbestämmande i viktiga frågor.

När det gäller den interna kommunikationen skulle i dag en kurspor-
tal kunna bidra till ömsesidig information och samverkan på ett effek-
tivt sätt. Som påpekats var det inte en given lösning när forskarskolan 
tillkom. 

En pedagogisk överbyggnad med systematisk utvärdering av den 
undervisning som ges skulle kunna övervägas. Arrangemangen av kur-
serna var en framgång och att de togs fram successivt i stället för i en 
förutbestämd planering var en god lösning. I en framtida utbildning 
av detta slag skulle man dock kunna fundera över hur kursvärderingar 
och andra utvärderingsformer skulle kunna leda till en mer pedagogiskt 
sammanhållen kursstruktur. 

I en komplicerad verksamhet som en forskarskola förändras förut-
sättningar och villkor. Det gäller till exempel förhållanden i omvärlden 
såsom arbetsmarknad. I detta fall gällde det studenttillströmningen 
till språkinstitutionerna som drastiskt minskade inte långt efter det 
att forskarskolan initierats. Detta kunde knappast förutses och det låg 
långt utanför forskarskolans möjligheter att påverka detta. Men denna 
utveckling visar att en viss beredskap för omvärldsförändringar är 
önskvärd, hos både doktorander, institutioner och styrgrupp. En åt-
gärd som kanske skulle kunna bidra till detta är att inkludera en extern 15
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expert från världen utanför universiteten i styrgruppen. 
Den riktigt stora frågan för alla som planerar forskarutbildningar 

inom humaniora, kanske framför allt i språkämnen, är emellertid hur 
man ska kunna skapa en utbildning som kan genomföras inom fyra el-
ler (med institutionstjänstgöring) fem år av de allra flesta. Detta måste 
lösas genom gemensamma ansträngningar efter en noggrann och 
förutsättningslös analys av vad som är möjligt att uppnå inom denna 
tidsram.  

Vad finansiärernas deltagande har inneburit 
Finansiärerna har framför allt bidragit till att sammanlagt 24 (minst) 
nya doktorer i engelska, franska och tyska har utbildats, vilka har god 
kontakt med varandra över ämnesgränser och lärosätesgränser. Detta är 
ett tillskott till forskning och utbildning i engelska, tyska och franska, 
som inte kunnat ske utan RJs satsning. 

De har vidare utarbetat en modell för framtida forskarskolor som i 
huvudsak kan tjäna som utgångspunkt vid etablering av nya forskar-
skolor, inte bara i moderna språk utan i humaniora/samhällsvetenskap 
över huvud taget. Organisationen av de framgångsrika kurserna bör 
kunna tas upp av språkinstitutionerna och vara ett incitament för dem 
att gemensamt arrangera liknande kurser. Att de kunde genomföras 
och inlemmas i de olika institutionernas program utan större problem 
trots att det fanns 19 studieplaner att ta hänsyn till visar att det är möj-
ligt att samverka på detta sätt. 

15
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I. Avhandlingar som slutförts inom forskarskolan

Alm, Maria, Also darüber lässt sich ja streiten! Die Analyse von ”also” in 
der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln. (2007)

Andersson, Carina, Équivalence et saillance dans l’expression de la locali-
sation frontale dynamique en suédois et en français. Étude comparative et 
contrastive de «fram » et de « (s’)avancer/en avant ». (2004)

Beijer, Fabian, On the Relative Order of Adverbs in the I-domain : A study 
of English and Swedish (2005)

Bladh, Elisabet, La Bible traduite en français contemporain. Étude des 
équivalents du participe grec dans sept traductions du récit de la Passion 
dans les quatre Évangiles : forme, signification et sens. (2003)

Boehnke Henriksson, Carola, Konfliktäre Sprechhandlungen. Eine Un-
tersuchung der Sprechakte ”Vorwurf”, ”Drohung” und ”konflik-täre Warn-
ung”. (2004)

Conway, Åsa, Le paragraphe oral en français L1, suédois L1 et en français 
L2.  Étude syntaxique, prosodique et discursive. (2005)

Eng, Therese, Traduire l’oral en une ou deux lignes – Étude tra-ductologi-
que du sous-titrage français de films suédois. (2007)

Eriksson, Andreas, Tense and Aspect in Learner Writing. Advanced 
Swedish Learners' Use of Tense and Aspect in English Argumentative Text. 
(2004)

Hertzman, Henrik, The Conceptual Structure of Object Control and Ex-
ceptional Case Marking in English. (2006)

Johansson, Conrad, Surfer sur Internet: Étude des expressions de la concep-
tualisation du déplacement virtuel sur Internet à la lumière de la sémanti-
que cognitive .(2006)

Kortteinen, Pauli Les verbes de positions suédois stå, sitta, ligga et leurs 
équivalents français. Étude contrastive. (2005)
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Krull, Kirsten, Lieber Gott, mach mich fromm ... Zum Wort och Konzept « 
fromm » im Wandel der Zeit. (2004)

Künzli, Alexander, Quelques stratégies et principes en traduction technique 
français-allemand et français-suédois. (2003)

Mondor Hägglund, Monika, Figuring it out. A corpus-based com-parison 
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vanced learners and native speakers of English. (2008)
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contrastive perspective. (2007)
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Native English Conversation. (2004)

Ramnäs, Magnus, Étude contrastive du verbe suédois få dans un corpus 
parallèle suédois/ français. (2006)

Roitman, Malin, Polyphonie argumentative : Étude de la négation dans 
des éditoriaux du Figaro, de Libération et du Monde. (2006)

Ryan Robert, The ‘reflexive’ as an interpretation. (2004)

Schröter, Thorsten, Shun the Pun, Rescue the Rhyme? The Dub-bing and 
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Stridfeldt, Monika, La perception du français oral par des ap-prenants 
suédois. (2005)
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of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's 
Fiction. (2006)
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Wärnsby, Anna, (De)coding Modality : The Case of Must, May, Måste 
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2. Program för uppföljningskonferens

Må n da g e n d e n 30 M a rs

10.00 Utvärderarna samtalar med styrgruppen 

12.00 Lunch

13.00 Professor Lars-Gunnar Andersson ger en tillbakablick;  
 kommentar av fil. dr Anna Wärnsby, deltagare i forskar- 
 skolan

15.00 Paus och incheckning

15.30 Utvärderarna samtalar med doktorer/doktorander i 
 engelska; övriga har informella diskussioner med 
 Mats Rolén  och representanter för styrgruppen

17.15 ”Fänrik Ståls minnesvärda sägner”. Föreläsning av 
 professor emeritus Inge Jonsson

18.00 Egen tid

19.00 Middag

Ti s da g e n d e n 31  M a rs

08.45 Utvärderarna samtalar med handledarna

09.45 Utvärderarna samtalar med doktorer/doktorander i fran 
 ska/tyska; övriga träffar Mats Rolén och styrgruppen

11.15 Avslutande paneldiskussion med representanter för 
 styrgrupp, handledare, doktorander och utvärderare. 
 Moderator: Mats Rolén


