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Bedömningsområde/Bedömning Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

1. Forskarutbildningsämne X   Adekvat avgränsning och kopplingar till vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. 

2. 1 Förutsättningar -  
Personal: Handledar- och 
lärarkompetens 

X   God och omfattande handledarkompetens innebär kapacitet 
för fler doktorander. 

2. 2 Förutsättningar -  
Forskarutbildningsmiljön  

X   Stark miljö och dessutom pågår anställning av nya lektorer. 

3.1  Utformning, genomförande och 
resultat -Forskarutbildningsmiljöns 
utformning 

X    

3.2 Utformning, genomförande och 
resultat - Måluppfyllelse  
 

X   Väldokumenterad och genomtänkt process. 

3.3 Utformning, genomförande och 
resultat - Jämställdhetsperspektiv 

X   Har motsvarande dilemma som många/alla miljöer vid LiU, 
dvs en övervikt av män på professorsnivå. 
Områdesledningen uppmuntrar alla aktiva inom forskarutb 
inom Utbildningsvetenskap att genomföra LiU:s 
webbutbildning i Lika villkor (https://insidan.liu.se/HR-
Personal/lika-villkor/webbutbildning?l=sv).  
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fördelningen av handledaruppdrag bedöms vara väl avvägd. I utbildning finns forskarstuderande som också är adjunkter, områdesledningen kommer 
stämma av modeller för detta med LiU:s HR-ansvariga.  
 
Dekanus sammanfattande bedömning: 
Detta bedöms vara en mycket väl fungerande forskarutbildning, både avseende den ”egna” utbildningsnära miljön men också i och med den väl 
utvecklade samverkan och struktur kring forskarutbildning som finns inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). (Denna utbildning 
bedrivs i vardagen närmast vid ”Pedagogik och vuxnas lärande”, en avdelning inom IBL.) 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas den handlingsplan som ska fastställas av områdesstyrelsen. 
 
 
 
Jörgen Nissen 
Dekan, Utbildningsvetenskap 

3.4 Utformning, genomförande och 
resultat - Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 

X     

4 Doktorandperspektiv 
 

X   Doktoranderna har organiserade möjligheter att påverka sin 
utbildning, både som grupp och individer, och de har varit 
en del i framskrivandet av självvärderingen. 

5 Arbetsliv och samverkan 
 

X   Utbildningen är ett mycket gott exempel på hur samverkan 
och kontakter med arbetsliv kan se ut.  

6 Hållbarhetsperspektiv 
 

X   En kartläggning av Agenda 20-mål i relation till 
utbildningen har genomförts. Nästa steg i processen är att ta 
det vidare i pågående utvecklingsarbete. 


