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Policydokument för kvalitetsgranskning av avhandlingsarbeten inom 
FontD 
 
 
Följande anger en ram för en gemensam policy och ett gemensamt ansvar för att säkra 
avhandlingsarbetenas kvalitet inom FontD. Tillämpning sker i överensstämmelse med lokala 
anvisningar vid respektive partnerlärosäte där examinationsrätten för den enskilde 
doktoranden föreligger.  
 
Villkor 

• Handledarkollegiet utgör forum för diskussionen av kvalitetssäkringen av FontD:s 
avhandlingsarbeten 

• En av styrelsen för FontD utvald person från forskarskolan skall delta i slutseminariet 
inför disputation eller lic.seminarium.  

• Den årliga uppföljningen av doktorandens arbete ( enl Högskoleförordningen  
kap 8:8§) ligger till grund för den löpande kvalitetsgranskningen. Dokumentation skall 
föreligga så att eventuellt handledarbyte ej onödigtvis försenar doktorandens arbete. 

 
Rekommendationer 
 

• ”Halvvägsseminarium” (50-60 %) genomförs efter det att det anmälts till FontD för 
annonsering. 

•  Två forskarkollegor (utvalda inom eller utanför det egna lärosätet/institutionen) 
utöver handledaren/handledargrupp läser avhandlingsmanus i ett sent skede av 
avhandlingsarbetet då alla delar föreligger. Diskussion med handledaren sker god tid 
före slutseminariet. Först därefter sker slutseminarium. 

• Slutseminarium genomförs med extern granskare som utses av det lärosäte där 
examinationsrätt föreligger för den aktuella doktoranden. 

• Om revisionsarbetet kräver mer än ett års arbete efter slutseminariet skall ett nytt 
slutseminarium ordnas.  

• Betygsnämnden för disputationen utses i så god tid att den har möjlighet att ta del av 
avhandlingsmanus (slutmanus) för att avgöra om avhandlingen i princip kan läggas 
fram för godkännande.  

• Beslut om avhandlingens framläggning skall ske i samarbete med ämnesföreträdare, 
eller den som på annat sätt vetenskapligt företräder det naturvetenskapligt/ tekniskt 
didaktiska forskningsområdet . 

 
Publicering 
 
FontD skall anges i avhandlingsarbeten som sker inom ramen för FontD-samarbetet, dels i 
inledande text som ”Acknowledgements”, dels som namn: Nationella forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt logon FontD på avhandlingens omslag vid 
sidan om det aktuella lärosätets namn/logo.  
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FontD har en egen skriftserie ”Studies in Science and Technology Education” som är öppen 
för lic. arbeten, doktorsavhandlingar och manus som till omfång och/eller djup motsvarar 
denna typ av arbeten.  
 
Elektronisk publicering på nätet är ytterligare en möjlighet att göra avhandlingsarbetet 
tillgängligt. 
 
Ett arbete kan förtecknas i flera skriftserier även om den reellt endast publiceras i en av dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 


