Inbjudan att arrangera en doktorandkurs inom ramen för FALFs nationella
forskarskola (”light”) i arbetsvetenskap
Under flera år har en forskarskola i form av doktorandkurser arrangerats i FALF:s regi. Vi
kan nu utlysa ytterligare en möjlighet att arrangera en sådan kurs, nämligen under vt 2016.
För närvarande pågår en nationell forskarskola i arbetsvetenskap, som av kursvärderingarna
och uppslutningen att döma blivit en stor succé bland landets arbetslivsforskande doktorander.
Termen ”light” innebär att forskarskolan enbart omfattar kurser. Trots att ”arbetsvetenskap”
ingår i namnet kan såväl doktoranderna som kursarrangörerna komma från många
samhällsvetenskapliga discipliner, det de har gemensamt är att de bedriver forskning om
arbetslivet.
Från och med vårterminen 2013 startade vi en ny omgång i en fortsättning av forskarskolan.
Den utgör en del av Forum för arbetslivsforsknings verksamhet och finansieras av FORTE.
Forskarskolan administreras av Arbetsvetenskap, Karlstads universitet och leds av en
styrgrupp bestående av professor Gunnar Aronsson, Stockholms universitet, docent Ann
Bergman, Karlstads universitet, professor Jan Johansson, Luleå tekniska universitet och
professor Jan Ch Karlsson, Karlstads universitet. Kurserna ges av olika institutioner i landet
efter en utlysning i vilken kursförslag konkurrerar med varandra. Varje kurs omfattar 10–15
doktorander, som får alla omkostnader betalda medan arrangerande institution får ersättning
för lärarkostnader. I den nuvarande omgången ges en kurs per termin från vt 2013 till vt 2015.
Nu utlyser vi ännu en kurs under vt 2016. Vi vill med detta brev förhöra oss om ert eventuella
intresse att ge denna kurs (vi bifogar en blankett för de som vill ansöka om att ge en kurs).
Spelreglerna är följande:
1. Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av Jan Ch Karlsson, Ann Bergman, Jan
Johansson och Gunnar Aronsson. Styrgruppen fattar beslut om forskarskolans
organisation och uppläggning.
2. Kursarrangörerna svarar för kursernas organisation, innehåll och genomförande med
restriktionen att de ska omfatta 7,5 högskolepoäng och rymmas inom ramen tre pass á
två dagar.
3. Kurserna bör förläggas i tid på ett sådant sätt att ytterligare en forskarutbildningskurs
om 7,5 poäng får plats samma termin.
4. Kurserna får inte kräva några särskilda förkunskaper (utöver att man är antagen till
forskarutbildning) utan ska vara formade så att de kan följas av doktorander från
många olika discipliner.
5. Kurserna är planerade utifrån 10 tillresande doktorander och två från
värduniversitetet/högskolan. Det är möjligt att anta fler doktorander på egen
bekostnad, men om det blir fler än 15 måste ni motivera att det är pedagogiskt
lämpligt och styrgruppen måste godkänna detta.
6. Antagningen sker lokalt. Det innebär att doktoranderna anmäler sig direkt till er
kursanordnare på en blankett som vi tillhandahåller. Ni väljer deltagare så att det blir
en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. Innan kursen får starta
måste urvalet godkännas av styrgruppen, detta för att få en överblick över
fördelningen mellan de olika kurserna.
7. Kursanordnaren är skyldig att till arbetsvetenskap, Karlstads universitet lämna de
uppgifter som krävs för att redovisa resultatet för vår finansiär Forte. Det gäller bland
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annat vilka som sökt kursen, vilka som antagits och vilka som avslutat kursen med
godkänt resultat.
För ekonomin gäller följande:
1. Kursanordnarna tilldelas 70 000 kronor för undervisning och lokal administration.
2. Därutöver tillkommer kostnader för doktorandernas kost och logi som skall hållas låga
och fakturan sänds direkt till arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Logi organiseras
av kursarrangören.
3. Doktoranderna beställer själva sina resor till lägsta kostnad via en resebyrå som
arbetsvetenskap, Karlstads universitet anvisar.
De här kurserna ingår eller har ingått i den pågående forskarskolan, varför den nya kursen bör
behandla något annat ämne:
2013 vt, Arbete, kön och teknik.
2013 ht, Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen.
2014 vt, Arbetsmarknadsregimer i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv.
2014 ht, Ledarskap i ett globalt perspektiv.
2015 vt, Frivillig och ofrivillig rörlighet och inbäddning i arbetslivet: Psykologiska och
organisatoriska perspektiv.
2015 ht, Den hälsofrämjande arbetsplatsen: individ-, grupp- och organisationsperspektiv
För frågor kan ni vända er till Jan.Karlsson@kau.se eller Ann.Bergman@kau.se.

Skicka ansökningsblanketten till Jan.Karlsson@kau.se senast 13 mars 2015.

3	
  
	
  

Intresseanmälan för att arrangera en doktorandkurs vt 2016 inom Nationella
forskarskolan i arbetsvetenskap
Kursens namn:
Ansvarig lärare (Namn och titel):
Kort beskrivning av kursens innehåll (max 10 rader):
Kontaktperson för fortsatt dialog (Namn, adress, telefon, e-post):

