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Bedömning och handlingsplan för magisterprogrammet Adult Learning and Global Change  

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 

genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Måluppfyllelse: 

- Kommunicera tydligare 

till studenterna om 

relationen mellan olika 

mål – lärandeaktiviteter 

och examinationer 

Gå igenom och revidera LiUs egna kursplaner för att 

stärka relationen mellan mål, lärandeaktiviteter och 

examinationer. 

1) Se över LiUs egna kursplaner och idientifiera 

var revideringar behövs 

 

2) Alla revideringar ska vara beslutade och nya 

kursplaner klara 

 

 

December 2021 

 

 

Juni 2022 

Programansvarig & 

kursansvariga 

 

 

 

 

 Ta fram en rutin för hur vi tydligare kan kommunicera 

relationen mellan mål, lärandeaktiviteter och 

examinationer 

Juni 2022 Programansvarig och 

kursansvariga 

 Presentera kvalitetsutvärderingen och synpunkterna 

från fakulteten på managementkommittémötet i syfte 

att initiera en diskussion som är tänkt leda till att 

programmålen blir mer explicita i programmets olika 

kurser.  

 

September 2022 

 

Programansvarig & 

Programmets 

internationella 

koordinator 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

- Kommunicera 

progressionstanken 

tydligare till studenterna 

Ge LiUs lärarlag en större översikt över programmets 

kurser.   

December 2021 Programansvarig 

 

 Genom diskussioner i lärarlaget hitta en strategi för att 

bättre synliggöra progressionstanken mellan olika 

kurser i programmet   

Juni 2022 Programansvarig & 

kursanvariga 

 Presentera kvalitetsutvärderingen och synpunkterna 

från fakulteten på managementkommittémötet i syfte 

att initiera en diskussion som är tänkt leda till ett 

tydligörande progressionen i programmet. 

September 2022 

 

Programansvarig & 

programmets 

internationell kordinator 

 

Utformning och genomförande 

- Stärka studenternas 

förutsättningar att bli klara 

i tid. 

Införa ett webbinarium på Zoom vid två olika tillfällen 

i början av uppsatsskrivandet. På detta ges allmän info, 

samt möjlighet att ställa frågor. 

Februari 2022 

 

 

Kursansvarig 

 Fortsätta undersöka möjligheterna att erbjuda viss 

handledning på Zoom. 

Våren 2022 Kursansvarig & 

handledare 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Arbetslivsperspektiv: 

- Utveckla 

alumnverksamheten vid 

LiU och hitta sätt att bättre 

tillvarata alumnernas 

erfarenheter i utvecklingen 

av programmet 

1. Kartlägga vilket stöd som kan ges från Kansliet 

för utbidlningsvetenskap och från LiU centralt 

vad gäller att utveckla alumnverksamheten 

 

2. Ta mer utförligt reda på hur vårt 

partneruniversitet UBC arbetar med sin 

alumniverksamhet 

 

3. Kontakta aluminiansvarig på annan 

internationell MA-utbildning för att få 

inspiration. 

 

4. Upprätta en alumnistrategi för programmet på 

Liu 

December 2021  

 

 

 

Juni 2021  

 

 

 

Juni 2022  

 

 

Juni 2023 

Programansvarig  

 

 

 

Programansvarig  

 

 

 

Programansvarig 

 

 

Programansvarig 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Jämställdhetsperspektiv 

- Stärk genusperspektivet 

ytterligare i utbildningens 

innehåll.  

1. Kontakta UVs genuslektor för en 

genomlysning av programmet i avseende på 

genus.  

 

2. Diskutera resultatet i LiUs lärarlag för att se 

hur genusperspektivet kan stärkas i LiU-

kurserna 

December 2022  

 

 

 

 

Juni 2023 

Programansvarig 

Hållbar utveckling  

- Explicitgör 

hållbarhetsperspektivet i 

programmet i både 

innehåll och lärandemål i 

kurserna.  

1. Se över och revidera formuleringarna i våra 

LiU-kursplaner. 

 

2. Alla revideringar ska vara beslutade och nya 

kursplaner klara 

December 2021 

 

 

Juni 2022  

Programansvarig  

 Lyft frågan i programmets Managementkommitté i 

syfte att tydliggöra hållbarhetsperspektivet i 

programmets samtliga kurser.  

September 2022 Programansvarig och 

programmets 

internationella 

koordinator 

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog för magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, Utbildningsvetenskap 

Datum: 2021-02-12 

Dnr: LiU-2020-00370 

Närvarande vid dialogen: avgående programansvarig Song-ee Ahn, tillträdande programansvarig Helena Colliander, dekan Håkan 

Löfgren, utbildningsutvecklare StuFF Deborah Trautjman, utbildningsledare Anna Johnsson Harrie 

 Fungerar 

bra 

Behöver 

delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande 

översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 

 

 X  Programmet har en god måluppfyllelse, vilket inte 

minst framgår i den ifyllda målmatrisen. Det finns 

dock utvecklingsområden att arbeta med, vilket också 

lyfts fram i kvalitetsrapporten:  

 

− Det finns en relation mellan olika mål, 

lärandeaktiviteter och examination för 

studenterna, men denna behöver 

kommuniceras tydligare till studenterna. 

− Även progressionen kan med fördel 

kommuniceras tydligare till studenterna.  

− Programmets managementkommitté bör 

tillsammans gå genom programmålen och 

diskutera hur de kan göras mer explicita i de 

olika kurserna inom programmet. 
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Det är viktigt att framgent arbeta vidare med dessa 

utvecklingsområden så att programmets goda 

måluppfyllelse är hållbar på sikt. 

Utformning och 

genomförande 

 X   Som framgår av nyckeltalen är det många studenter 

som inte genomför sin utbildning inom avsatt tid. 

Detta har tidigare uppmärksammats i programmet och 

uppsatskursen har identifierats som en utmaning för 

många studenter. Insatser har genomförts i 

programmet för att stärka studenternas 

förutsättningar för att genomföra uppsatsarbetet och 

det är väsentligt att detta arbete fortsätter.  

Forskningsanknytning 

 

X   Det finns en mycket god forskningsöverbyggnad för 

programmet på den avdelning där programmet 

genomförs. Men här finns även utvecklingsmöjligheter 

att ytterligare stärka anknytningen till fler 

forskningsmiljöer inom LiU (tex för genusfrågor, 

normkritik och språklärande) och även till de övriga 

partneruniversiteten som man samarbetar med i 

programmet.  

 

Lärarkompetens 

 

X   Lärarkompetensen är god och har en hög stabilitet 

över tid. För att fortsätta behålla den goda 

kompetensen och stabiliteten kan till exempel 

kursansvar spridas ytterligare så att fler i lärarkåren 
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får erfarenhet av kursansvar och det ger en minska 

sårbarhet över tid.  

 

Arbetslivsperspektiv 

 

 X  Ett tydligt arbetslivsperspektiv genomsyrar 

programmet. Det finns ett alumnnätverk för 

programmet som helhet, men LiU:s alumner har inte 

varit så aktiva i det nätverket. Här finns ett 

utvecklingsområde att arbeta vidare med i att utveckla 

alumnverksamheten vid LiU och bättre tillvarata 

alumnernas erfarenheter i utvecklingen av 

programmet.  

 

Studentperspektiv 

 

X   Det finns ett gott studentinflytande i det löpande 

kvalitetsarbete som görs i programmet. Programmet 

arbetar såväl med Evaliuate som egna kursvärderingar. 

Svarsfrekvensen på de programgemensamma 

utvärderingarna (gemensamma för alla samverkande 

lärosäten) är högre än i Evaliuate. I arbete med att 

ytterligare stärka svarsfrekvensen är återkopplingen 

till studenterna hur deras kursvärderingar följs upp 

och vad de resulterar i en viktig del. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

 

 X  Det finns potential att ytterligare stärka 

genusperspektivet i utbildningens innehåll. Här skulle 

UV:s genuslektor kunna vara en viktig resurs. Här 
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Kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Söktrycket till utbildningen är gott, och det är en jämn könsfördelning. Däremot finns utmaningar när det gäller genomströmningen. 

Programmet går på deltid och studenterna, som ofta är mitt i livet, har en utmaning att få arbete, studier och familjeliv att gå ihop. 

Programmet har genomfört flera åtgärder för att öka genomströmningen, främst vad gäller uppsatsarbetet och det är centralt att detta arbete 

fortsätter.  

 

Sammanfattande bedömning 

Med utgångspunkt i den kvalitetsrapport som lämnats in och den dialog som förts med avgående och tillträdande programansvarig bedöms 

det här programmet hålla hög kvalitet i de flesta avseenden. Måluppfyllelsen är i huvudsak god. Utformningen och genomförandet är väl 

genomtänkt och anpassad till de speciella förutsättningar som råder för programmet. Den goda forskningsanknytningen, lärarkompetensen 

och studentperspektivet utgör tydliga styrkor i programmet. Den övergripande bedömningen är därför att detta är ett mycket väl fungerande 

program.  

 

finns också god forskningskompetens inom andra 

forskningsmiljöer på LiU, som man skulle kunna 

stärka samarbetet med. 

 

Hållbar utveckling 

 

 X   Det finns ett hållbarhetsperspektiv i programmet, men 

detta skulle kunna explicitgöras mer i såväl innehåll 

som lärandemål i kurserna. Denna fråga bör lyftas i 

programmets managementkommitté för en gemensam 

diskussion mellan de ingående lärosätena. 
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Några områden bedöms dock ha en viss utvecklingspotential vilket även påtalats i rapporten och samtalen. Arbetet med måluppfyllelsen 

handlar främst om att bättre kommunicera målen med studenter och med lärare vid de olika lärosäten som är involverade i programmet. 

Problemen med genomströmningen har funnits med under lång tid och flera viktiga åtgärder har vidtagits, men det är viktigt att detta arbete 

fortsätter på ett kreativt sätt. Även arbetet med alumniverksamheten är pågående och i dialogen blev det tydligt att detta är ett viktigt område 

att fortsätta utveckla. När det gäller arbetet med jämställdhetsperspektivet kan det vara lämpligt att involvera någon ytterligare kompetens för 

att finna möjligheter att tydliggöra dessa frågor i utbildningens innehåll. Hållbarhetsperspektivet är inte synligt i mål eller innehåll och 

behöver därför synliggöras eller utvecklas. 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

Håkan Löfgren 

Dekan, Utbildningsvetenskap 
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