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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

LiU-2020-00370 

1.1 Basdata 
Program: International mastersprogram Adult learning and Global Change (ALGC), 60 hp   

Huvudområde: Vuxnas lärande 

Examen: Magister 

Antal nybörjarplatser per år: 25 platser  

Sammanfattande beskrivning av programmet/huvudområdet/kursen: 

Adult Learning and Global Change (ALGC) är ettårigt magisterprogram (60 hp) som ger examen i 
huvudområdet Adult Learning (Vuxnas lärande). Programmet, som hör till den 
utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Linköpings universitet, rekryterar studenter Internationellt 
och delvis nationellt. Utbildningsspråket är engelska. Programmet genomförs helt på distans, via 
en internetbaserad lärplattform.  Undervisningstakten är halvfart och den totala tiden för 
programmet blir därmed fyra terminer (två år). 

Programmet startade under 2001 som ett unikt samarbete mellan University of Western Cape 
(UWC) i Cape Town i Sydafrika, University of British Columbia (UBC) i Vancouver i Kanada, 
University of Technology Sydney (UTS) i Sydney i Australien och Linköpings Universitet i Sverige 
(LiU). Från och med 2007 ersatte Monash University i Melbourne UTS. Sedan byttes den 
australienska partnern ut till Australien Catholic University, men detta samarbete avslutades 2018.  
Denna konstellation av olika lärosäten möjliggör för studenterna att få en närmare inblick i 
globaliseringens effekter i geografiskt vitt sprida kontexter. Detta genom att de studerar vid olika 
universitet och har kurskamrater från andra länder.  

Varje år sammanträder ett programråd (managementkommittén) vari representanter för samtliga 
samverkande universitet ingår. I detta möte hanteras praktiska frågor runt arbetet med 
programmets delkurser, och mer övergripande aspekter av programmet, såsom gemensamma 
målsättningar för undervisningen. Grundläggande förutsättningar för partnerskap har definierats i 
ett samarbetsavtal mellan universiteten.   

Oavsett vilket av universiteten studenterna är antagna till, går alla i en årskull gemensamt igenom 
sex kursmoduler á 7,5 hp vardera (obs ett undantag är Locating oneself in global learning, som är 
uppdelad i del 1 och 2). Ansvaret för de enskilda kurserna är fördelade mellan de olika 
partneruniversiteten. Varje universitet har ansvar för att undervisa i de kurser där de har speciella 
expertkunskaper och resurser. Ansvaret för att tillhandahålla en lärplattform för att bedriva 
undervisningen åligger Linköpings universitet enligt rådande samarbetsavtal.  

Programmet är som ovan nämnt organiserat i sex kursmoduler, vilka är obligatoriska för samtliga 
deltagare, enligt nedanstående tabell. De kursansvariga leder ett lärarlag som ansvarar för den del 
av programundervisningen som bedrivs på respektive lärosäte. Detta gäller alla kurser förutom 
Locating oneself in global learning part 1 & 2 där UBC har kursansvar men att de undervisande 
lärarna består av ett lärarlag från partneruniversiten. Utöver de gemensamma kurserna ingår en 15 
hp ”lokala inriktning” för att tillgodose de skilda nationella krav som finns för den ettåriga 
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magisterexamen som partneruniversiteten lyder under. I praktiken innebär det att studenter vid 
LiU behöver skriva en Magisteruppsats.   

Tabell Kurser inom programmet och ansvarigt lärosäte 

Termin Kurs Kurs kod Undervisande lärosäte 

1 Locating oneself in 
Global Learning part 1 
(4.5 hp)  

LIVLD2 (kurs 1) UBC som kursansvarige med 
lärarlag med 
partneruniversitetslärare  
 

Adult learning: 
perspectives and 
contexts (7.5 hp)  

945A02 (kurs 2) LiU 

2 Work and learning (7.5 
hp) 

LIVLD4 (kurs 3) UBC 

Fostering learning in 
practice (7.5 hp) 

LIVLE2 (kurs 4) Tidigare vårt australienska  
partneruniversitet, år 2019 gavs 
den av en konstellation av alla 
partneruniversitet i ledning av 
UBC. Från och med 2021 ska 
kursen undervisas av UWC 

3 Global local learning (7.5 
hp) 

LIVLD6 (kurs 5) UWC 

Understanding research 
(7.5 hp) 

945A05 (kurs 6) LiU  

4 Researching adult 
learning (7.5 hp) 

945A10 (kurs 7) Lokal inriktning för LiU-studenter. 
Detta är uppsatskurs 

Locating oneself in global 
learning part 2 (3 hp) 

LIVLE1 (kurs 8) UBC som kursansvarige med 
lärarlag med 
partneruniversitetslärare  

 

Det är viktigt att påpeka programmets unika möjligheter och villkor. Genom det internationella 
samarbetet kan programmet erbjuda studenter från olika länder och bakgrunder att studera 
tillsammans och undervisas av lärare från flera universitet. Partneruniversiteten delar ansvaret för 
samtliga studenter och för programmet som helhet. Samtidigt lyder de deltagande universiteten 
under nationella regler och krav. De kurser som LiU ansvarar för har kursmålen formulerade enligt 
Bologna-bestämmelserna. De andra partneruniversiteten lyder inte under Bologna och därmed kan 
deras kursmål vara formulerade annorlunda. I del 2 kommer vi att visa hur våra studenter uppnår 
examensmål genom kurser i programmet.  

 

Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/en/program/l7mlg/4553 

Författare: Song-ee Ahn  
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1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 
I diagrammet nedan visas antalet förstahandssökande per år (HT=hösttermin), för de fem 
senaste åren. Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män. 

 

Tabellen visar antalet förstahandssökande till programmet från 2016 till 2020 där det går 
att utläsa att antalet förstahandssökande stadigt ökat och att könsfördelningen varit jämn. 
Varje universitet ska rekrytera 25 studenter. Vid LiU är söktrycket högt till de  25 planerade 
platserna. Högt antal sökande har gjort så att vi tydliggjort förkunskapskrav på 
programmet. Högt antal sökande indikerar att det finns ett behov för vidare 
kompetensutveckling bland dem som redan arbetar i olika pedagogiska verksamheter med 
tanke på att de flesta studenter i programmet redan har ett arbete och att deras motiv ofta 
är relaterad till kompetensutveckling.  

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Tabellen och diagrammet nedan visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen 
avser aktiva studenter i kullarna som startade höstterminen 2013 till höstterminen 2017. 
Högskolepoängen är ett beräknat medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva 
studenter är studenter som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från 
omtentor). 

Termin Genomsnittlig 
poängproduktion 

Antal aktiva 
studenter 

Varav 
kvinnor 

Varav män 

1 10 99 59 40 

2 9 78 47 31 

3 13 74 45 29 

4 13 68 41 27 

5 14 19 8 11 

6 14 8 5 3 

7 12 5 4 1 

8 17 3 1 2 

9 11 2 1 1 
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Diagrammet nedan visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabellen 
ovan, fördelad på kön. 

 

Figur: Genomsnittlig poängproduktion fördelat på kvinnor och män 

Denna tabell ska inte ses som ”fakta” som gäller LiU eller hela programmet utan som en anvisning. 
Detta då många av våra studenter tidigare har registrerats utan att ha varit aktiva eller har 
”försvunnit” utan att ta ett formellt studieuppehåll. Under de senaste åren har programmet 
arbetat aktivt med att informera om möjligheten att ta studieuppehåll för att få bättre kunskap om 
studenter och eventuella avbrott. 

Även om siffrorna kan vara annorlunda visar tabellen i första hand två viktiga faktorer; det ena är 
att vi tappar studenter efter första terminen. Enligt tabellen tappar vi ca 22 % av studenterna då. 
Eventuella anledningar som vi känner till redovisas i del 3 i bilaga 1, Kvalitetsrapport Adult 
bedömningsområde 2-9 .  Sedan behåller vi studenterna till termin fyra. Det andra som tabellen 
visar är att de flesta studenter inte blir klara inom den planerade avslutande terminen (termin 4) 
utan att vi har enstaka studenter som det tar mycket tid för att avsluta sina studier.  

När det gäller diagrammet Genomsnittlig poängproduktion genom termin, uppdelat på kön, är det 
intressanta data som gäller till termin 6. Därefter säger det inte så mycket, då det efter termin 6 
bara är ett litet antal som registreras. Diagrammet visar att könsaspekten genom programmet inte 
är något som urskiljer sig vad det gäller poängproduktionen bland studenterna. 

1.2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) samt 
hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej 
ackumulerat utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. Diagrammet 
visar även hur många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. 
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Figur: Tid till examen 

 

Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 

efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 

efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 

efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

 Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 
programtillfälle. 
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 Reg: Antal registrerade (ht 2019) 

 Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2019) 

 Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

 Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

 Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

 Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

 Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen har 
slutat 

 Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 
har slutat 

 Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har 
slutat 

 Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 
har slutat 

När det gäller tid till examen och genomströmning har det visat sig att det tar lång tid för 
studenterna att bli färdiga och att vi tappar många studenter (se bortfall i tabellen). Som tidigare 
påpekat tappar vi ca 22% studenter efter första termin. Efter det behåller vi de flesta i 
studentgruppen, men när de ska skriva uppsatser är det många som inte blir klara inom sex 
månader (se del 3). Detta är ett identifierat problemområde, d.v.s. att det tar längre tid än 
beräknat för studenter att ta examen. Åtgärder som gjordes 2019 är införandet av ett 
förkunskapskrav om att studenter skulle ha läst minst 27 hp inom programmet för att få skriva 
uppsats, så att studenterna kunskapsmässigt skulle vara bättre rustade. Programmet påminner 
också aktivt dem om betydelsen av att göra uppsatsen färdig inom terminen med hänsyn till 
handledningsresurser, samt om möjligheten att ta studieuppehåll om deras livssituation gör det 
svårt för dem att kombinera studier med arbete eller innebär andra eventuella svårigheter. Under 
2019 blev tio studenter klara med sina uppsatser. Åtta stycken tillhörde kohort 17 (vilken hade 16 
registrerade studenter) medan två studenter var från tidigare kohort. Under pågående år 20 har vi 
hittills tio klara uppsatser och fyra uppsatser är under bedömning. Av de tio klara uppsatserna 
tillhörde sju studenter kohort 19 (med 15 registrerade studenter). Vi tolkar detta försiktigt att vi 
kommer att kunna få ca 70 % av de registrerade studenterna att bli färdiga inom ett år.   

1.2.2 Fakultetsspecifika nyckeltal 
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

A. Kursmålens relation till examensmål KF1 

KF1: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, begreppet såväl 
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.  

Kurser inom programmet Adult Learning and Global Change (ALGC) syftar till att 
studenterna ska erövra ett brett och djupt kunnande inom huvudområdet vuxnas lärande. 
Vuxnas lärande, lärandeteorier, relationen mellan arbete och lärande, och den globala 
aspekten för vuxnas lärande är centrala områden i programmet. 

I följande stycke exemplifieras kursmål från programmets kurser, som helt eller delvis 
motsvarar examensmål. 

Exempel på kursmål som stöder examensmål KF1   

 Develop understanding of contemporary theories of learning, applied to the area of 
adult learning, through the analysis and comparison of their central concepts (Adult 
learning: perspectives and context, 945A02) 

 Understand the issues impacting the relationship between the economy (both 
global and national), work and employment, and post-compulsory education and 
training (Work and learning, LIVLD4) 

 [The course will] Enable you to engage critically with conceptual perspectives on the 
relationship between adult education and social transformation. (Global Local 
learning, LIVLD6). 

Exemplen på kursmål ovan relaterar väl till kraven på god överblick över utbildningens 
huvudområde; fördjupade kunskaper inom vissa delar och god insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete. Därmed kan programmets kursmål sägas korrespondera väl med 
examensmål KF1   

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls  

Lärarna i programmet bedömer att examensmålen KF1 examineras i kurserna. I detta 
avsnitt avser vi redovisa hur vi säkerställer att studenter uppnår kursmålen i programmet 
och därmed också examensmål KF1 via examinationer. Redovisningen görs utifrån de tre 
delmål som finns i examensmål KF1. 

Exempel på examinationer som stödjer examensmål KF1:Överblick över huvudområdet 

Olika kurser berör olika områden inom huvudområdet, t.ex. kursen Adult learning: 
perspectives and contexts (945A02) fokuserar på lärandeteorier och olika kontexter för 
vuxnas lärande, och Work and learning (LIVLD4) handlar om relationen mellan arbete 
och vuxnas lärande på politisk nivå. Studenternas kunskaper examineras i kurserna. Här är 
ett par exempel på examinationsuppgifter från Adult learning: perspectives and contexts 
(945A02), och Work and learning (LIVLD4).  
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 Write an individual essay where the student should describe three contemporary 
theoretical perspectives on learning, the constructivist/cognitivist perspective, the 
phenomenographic perspective and the socio−cultural perspective. (Adult learning 
perspectives and contexts, 945A02)  

 Summarise and assess different arguments regarding the relationship between 
learning and work (themes may include employability, generic skills, competency-
based education, and/or national qualifications frameworks). Pay particular 
attention to the impact of these for national contexts including social and economic 
inequalities. (Work and learning, LIVLD4) 

Exempel på examinationer som stödjer examensmål KF1: Fördjupade kunskaper om vissa 
delar av huvudområdet   

Många examinationer inom programmet formuleras så att studenterna ska kunna visa 
fördjupad kunskap om delar av huvudområdet genom att granska och analysera texter, t.ex. 
kursmaterial, forskningsartiklar och policydokument. Nedan ges exempel på 
examinationsuppgifter som handlar om just detta: 

 The third and final assessment task is a group assignment that builds on the two 
previous tasks. The students should compare their individual essays within their 
group and make an analysis of the global dimensions of the learning contexts that 
they share, thereby drawing on the theories that they have been studying. (Adult 
learning: perspectives and contexts, 945A02)  

 Present your essay to all group members. Collectively, write a group essay, as an 
addendum in which you identify the similarities and differences of the influences of 
global local contexts on adult learning and education situations. Compare, and 
identify similarities and differences that distinguish the influences of global and 
local contexts on adult learning and education in the global North and the global 
South. (Global local learning, LIVLD6) 

För att bli godkänd i dessa examinationsuppgifter, behöver studenter välja specifika ämnen 
inom en kontext och föra en fördjupad, kritisk, reflekterande diskussion. Detta sker 
löpande i programmet.   

Exempel på examinationer som stödjer examensmål KF1: Insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

Inom programmet finns det kursuppgifter som får studenter att aktivt söka efter den 
aktuella och relevant informationer inom fältet. Följande examinationsuppgifter är några 
av dem.  

 Paper on Future Directions for Work and Learning: For this assignment, you are 
asked to write a report on the future directions for work and learning in your 
country or in a country of your choice. (Work and learning, LIVLD4). 

 Write a research proposal:  identify a particular topic from your own context of 
practice that offers possibilities for inquiry. The assignment should be presented as 
a research proposal and discuss within of the range of research approaches, 
including also the choice of doing a literature review, that might be taken into 
account for exploring the chosen problem. The paper should also include a 
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discussion about the consequences of the chosen approach in terms of how to 
conceive of the topic and the framing and design of the research. (Understanding 
research, 945A05) 

För att bli godkända i ovan nämnda examinationer måste studenterna självständigt söka 
efter aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten, diskutera med andra studenter, och 
genomföra en skriftlig analys. När studenterna i den sista kursen sen skriver sitt 
självständiga arbete skall arbetet innehålla ett kapitel där de visar tidigare 
forskningsresultat inom sitt valda ämne. Dessa resultat ska presenteras och diskuteras med 
ett kritiskt förhållningssätt.  

Vi anser därmed att detta delmål examineras och vi ser att studenterna når hög 
måluppfyllelse.  

B. Kursmålens relation till examensmål KF2 

KF2: Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Den metodkunskap som är relevant för programmet är forskningsmetodik och 
analysmetodik som ger möjlighet för studenterna att själva kunna genomföra en empirisk 
studie och/eller kunna granska andras studier. De kurser som tydligast har lärandemål som 
motsvarar examensmål KF2 är metodkursen (Understanding research, 945A05) och 
Uppsatskursen (Researching adult learning, 945A10). Dessutom fokuserar olika kurser på 
att utveckla analysförmågor, t.ex. Work and learning(LIVLD4) fockuserar på 
policydokumentanalys, genom programmet.  

Exempel på kursmål som stöder examensmål KF2 

 1. Understand the logic of main approaches in research with relevance to the study 
of adult learning, 2. Develop their research literacy, i.e. the skills required to 
interrogate research texts critically and the ability to evaluate them according to 
their kind. 3. Apply the achieved knowledge preparatory for further studies and 
independent project work. (Understanding research, 945A05) 

 Understand the different phases of the research process through the design, 
conduct, and report of an independent project work within the field of adult 
learning (Researching adult learning, 945A10) 

 Enhance your analytical skills and reasoning based on research findings, the 
academic literature, and policy analysis (Work and learning, LIVLD4)  

Dessa kursmål korresponderar väl med examensmål KF2   

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Kursen Understanding Research(945A05) behandlar bland annat ett antal metodologiska 
traditioner och innehåller två examinationer. I den första ska studenterna läsa, jämföra och 
analysera fyra vetenskapliga artiklar inom huvudområdet, vilka grundar sig i olika 
metodologier och använder sig av olika datainsamlingsmetoder. Den andra uppgiften 
handlar om att studenter ska skriva ett förslag på ett forskningsprojekt som de kan 
genomföra under en termin. Examinationen berör studenternas förmåga att formulera 
lämpliga och relevanta forskningssyften och frågeställningar, skriva fram den 
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metodologiska logiken, samt säkerställa att syfte, teorival och val av empirisk metod hänger 
samman.   

Studenterna visar prov på sin metodförståelse och -tillämpning när de skriver sin 
magisteruppsats. Den ska vara en empirisk studie där studenterna ska visa att de kan 
formulera relevanta forskningsfrågor, och samla in och analysera data för att besvara dem. 
Examensmålet metodkunskap examineras främst genom uppsatsarbetet. Studenter ska 
noggrant redovisa den vetenskapliga grunden för undersökningsdesignen, det valda 
tillvägagångssättet och visa medvetenhet om sitt val.  

Studenternas analysförmågor examineras i flera examinationsuppgifter genom 
programmet.   

C. Kursmålens relation till examensmål FF1 och FF2 

FF1: visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 

FF2: visa förmåga att självständig identifiera och formulera frågeställningar samt att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar  

Att stärka studenters förmåga att integrera kunskap och analysera företeelser är ett 
lärandemål som genomsyrar hela programmet. Nedan följer exempel på kursmål som 
motsvarar och uppfyller examensmål FF1 och FF2. 

Exempel på kursmål som stöder examensmål FF1 och FF2. 

 Identify, analyse and discuss global dimensions of learning in how diversity or 
uniformity is depicted on a local level and how this affects the way people live, think 
and act in local communities (Adult learning: perspectives and contexts, 945A02) 

 synthesise and integrate theoretical and experiential knowledge to demonstrate an 
integrated analysis of a workplace incident in a professional setting (Fostering 
learning in practice, LIVLE2) 

 examine the global and local contexts of adult learning and education in your own 
context and in South Africa (Global local learning, LIVLD6)  

 Understand the different phases of the research process through the design, 
conduct, and report of an independent project work within the field of adult 
learning (Researching adult learning, 945A10) 

Därmed kan programmets kursmål sägas korrespondera väl med examensmål FF1 och FF2  

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Kurserna i programmet examinerar löpande studenternas förmåga att integrera kunskap 
och analysera, bedöma, hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 
Några exempel har redan redovisats tidigare. Här ges ytterligare exempel.  

Exempel på examinationsmål som stödjer examensmål FF1 och FF2: 

 In this group assignment, a) you should draw on your descriptions of your personal 
learning contexts in Task 1 and make an analysis of what global dimensions of the 
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learning contexts you share in your group. B) You should also use relevant aspects 
of the theories you have been studying and used in Assignment 1 to support your 
analysis. (Adult learning: perspectives and contexts, 945A02) 

 Present your essay to all group members. Collectively, write a group essay, as an 
addendum in which you identify the similarities and differences of the influences of 
global local contexts on adult learning and education situations. Compare, and 
identify similarities and differences that distinguish the influences of global and 
local contexts on adult learning and education in the global North and the global 
South. (Global local learning, LIVLD6). 

Dessa examinationer kräver såväl goda teoretiska kunskaper som förmågan att samla 
information, integrera, relatera och praktiskt tillämpa kunskaper. Examinationsuppgifterna 
formuleras på ett sådant sätt att studenterna ska samla en begränsad mängd information 
inom ett specifikt område till sina analyser. Också när studenterna ska skriva egna 
vetenskapliga texter i form av uppsatser är förmågan att integrera kunskap, samt analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser centrala för att få godkänt. 

D. Kursmålens relation till examensmål FF3 

FF3: förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper  

Många av de redan presenterade kursmålen berör också studenters förmåga att skriftligt 
kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap som underbygger dem. 
Här redovisar vi några utbildnings- och kursmål som stöder examensmål FF3.  

Exempel på kursmål som stöder examensmål FF3 

 Students will interact freely and confidently, though asynchronously, with others 
from different contexts and cultures in an academic setting. (Locating oneself in 
global learning part 1, LIVLD2) 

 Critique and scrutinise research and communicate their comments in the academic 
community of peers (Researching adult learning, 945A10) 

 Students will identify and articulate what they have learned about global change 
and adult learning and represent this in a portrayal of learning statement which can 
be used to inform external parties about the outcomes of the program. (Locating 
oneself in global learning part 2, LIVLE1) 

Ovanstående kurs- och utbildningsmål uttrycker explicita krav på att studenterna ska visa 
förmåga att redovisa slutsatser och föra dialog både ”muntlig” (se nedan) och skriftligt. Vi 
anser att programmets kursmål korresponderar väl med examensmål FF3.   

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Programmet bedrivs helt på distans, online i olika tidszoner, vilket gör synkroniserade 
moment i utbildningen opraktiska. Det finns alltså inga kursmoment då studenterna skall 
vara online och interagera i realtid. I stället betonar kurserna betydelsen av att använda 
diskussionsforum för att lämna inlägg som kurskamrater och lärare besvarar senare. Fritt 
skrivna inlägg i diskussionsforum kan anses motsvara den ”muntliga aspekten” i 
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utbildningen. Alla kurser räknar med deltagande i som en del av slutbetyg i kurserna. 
Deltagande t.ex. beskrivs på följande sätt: 

 Check-in at the discussion board regularly.  
 Participate in class discussions regularly.  
 Start a discussion  
 Make reflective postings on the assigned readings promptly.  
 Make responsive posts to the other participants’ contribution 
 Make suggestions, contribute ideas and pose questions that engage critical thinking 

(in discussion forums). (Adult learning: perspectives and contexts, 945A02) 
 

I varje kurs beräknas och betygsätts studenternas deltagande i diskussioner. Detta moment 
motsvarar 10-20% av det totala slutbetyget i kursen. I betygssättningen av deltagande vägs 
in: a) hur ofta studenten initierar diskussioner,  b) hur ofta studenten lämnar längre 
insiktsfulla kommentarer som svar på andras inlägg och c) hur aktiv och ansvarstagande  
studenter har varit i grupparbetet.  

När det gäller förmågan att klart redogöra och diskutera sina slutsatser i skrift, hänvisar vi 
till de tidigare givna exemplen. Alla examinationer, inklusive själva uppsatsen, kräver att 
studenterna har den ovan nämnda förmågan. Kurser Adult learning: perspectives and 
contexts(945A02), Work and learning(LIVLD4) och Global local learning (LIVLD6) 
innehåller dessutom ett grupparbete där studenterna ska producera ett gemensamt paper. 
Programmets studentkullar har mycket varierande utbildnings- och yrkesmässiga, 
kulturella och sociala erfarenheter. För att kunna genomföra ett grupparbete är alltså 
förmågan att föra dialog med personer med varierande sociokulturell och professionell 
bakgrund absolut nödvändig för våra studenter. Detta säkerställer också deras förmåga att 
föra dialog med olika grupper utanför programmet. 

E. Kursmålens relation till examensmål FF4 

FF4: visa sådan färdighet som fodras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
eller för att arbeta i en annan kvalificerad verksamhet 

Examensmål FF4 är ett övergripande mål. Vi tolkar att för att uppnå FF4 måste studenter 
ha uppnått de examensmål som gäller kunskap (KF1 och KF2) och färdigheter (FF1, FF2 
och FF3). Vi anser att de redan presenterade kursmål som betonar utveckling av 
studenternas förmågor att identifiera frågor, jämföra och analysera information med hjälp 
av teorier kan är nödvändiga för att utveckla färdighet för att arbeta i kvalificerade 
verksamheter.  

Här redovisar vi några utbildnings- och kursmål som stöder examensmål FF4.  

Exempel på kursmål som stöder examensmål FF3 

 distinguish rhetorical discourse and substantive argument, and recognize the key 
economic interests and political forces behind both (Work and learning, LIVLD4) 

 Use creative approaches to analyse problems and communicate critical insights and 
learning strategies to a professional audience (Fostering learning in practice, 
LIVLE2) 
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 Understand the different phases of the research process through the design, 
conduct, and report of an independent project work within the field of adult 
learning (Researching adult learning, 945A10) 

Vi anser att programmets kursmål korresponderar väl med examensmål FF4.   

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Exempel på examinationer som stödjer examensmål FF4  

Kurserna i programmet examinerar löpande färdigheter som behövs för att arbeta i 
kvalificerade arbeten, t.ex. att analysera, integrera kunskap och jobba med problemlösning. 
Några exempel har redan redovisats tidigare. Här ges ytterligare ett exempel som betonar 
problemlösning  

 To develop learning strategy and reflect on the implications of your proposed 
learning strategy to address your hot issue (Delformulering från Assginment 2 fråga 
från Work and learning, LIVLD4) 
 

Med de exempel som presenteras hittills vill vi påpeka att studenters förmågor och 
färdigheter att analysera, kommunicera sina slutsatser, samt jobba med problemlösning 
och strategier examineras genom programmet.  

F. Kursmålens relation till examensmål VF1 

VF1: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

Exempel på kursmål som stöder examensmål VF1. 

 Distinguish rhetorical discourse and substantive argument, and recognize the key 
economic interests and political forces behind both (Work and learning, LIVLD4) 

 Critically analyse theories of identity and demonstrate how they can be used to 
interpret workplace change and implications for adult learning (Fostering learning 
in practice, LIVLE2) 

 Demonstrate theoretical and methodological awareness in the application of a chosen 
theoretical perspective to a research problem within the field of adult learning. 
(Researching adult learning, 945A10) 
 

Examensmål VF1 uttrycks explicit och implicit i kursmålen ovan. Förmågan att göra en 
bedömning med hänsyn till vetenskapliga aspekter är en grundförutsättning för att kunna 
analysera, bedöma och integrera kunskap (se avsnitten om examensmål KF1 och FF2). För 
att kunna planera, genomföra och presentera en uppsats krävs att studenterna ska kunna 
göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. Kurserna inom programmet har 
delmoment där teoretiska kunskaper ska kopplas samman i diskussioner och analyser om 
det samhälleliga sammanhang som studenterna befinner sig i. Därmed kan programmets 
kursmål sägas korrespondera väl med examensmål VF1.   
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Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Programmet syftar bland annat till att utveckla och stärka studenternas förmåga att göra 
vetenskapliga bedömningar. Alla de kursexaminationer som presenterats ovan kräver av 
studenterna att de gör bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter i 
diverse områden. Framförallt krävs denna förmåga för studenternas planering, 
genomförande och rapportering av det empiriska arbete de gör i sin magisteruppsats.  

Under hela utbildningen examineras studenternas förmåga att reflektera, diskutera och 
analysera med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter, vilket redovisats i tidigare delar. 
Studenterna gör t.ex. redan på kursen Adult Learning: perspectives and contexts (945A02) 
ett grupparbete där de jämför och analyserar valda globala fenomen i sina lärandekontexter. 
Ett annat exempel är examinationsuppgiften i Global local learning (LIVLD6) där 
studenterna analyserar hur internationella diskurser om vuxenutbildning påverkar lokala 
organisationer.  

Studenterna som antas vid LiU förväntas också ha god kännedom om de etiska riktlinjer som 
råder i humanistisk samhällsvetenskaplig forskning när de skriver sin uppsats. De 
examineras i sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska principer då de 
presenterar sin forskningsplan (Understanding research, 945A05) och då de genomför egna 
empiriska studier. Studenterna skall göra etiska bedömningar i samråd med sina handledare. 
Förmåga att göra etiska bedömningar och reflektioner över sina metodval examineras alltså 
i samband med uppsatsskrivningen (Researching adult learning, 945A10). 

G. Kursmålens relation till examensmål VF2 

VF2: visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människornas ansvar för hur den används.  

Exempel på kursmål som stöder examensmål VF2. 

 Develop their research literacy, i.e. the skills required to interrogate research texts 
critically and the ability to evaluate them according to their kind. (Understanding 
research, 945A05) 

 Critique and scrutinise research and communicate their comments in the academic 
community of peers. (Researching adult learning, 945A10) 
 

De kurser som har lärandemål som explicit motsvarar på examensmål VF2 är metodkursen 
Understanding research(945A05) och uppsatskursen Researching adult 
learning(945A10). Dessutom är, vilket tidigare redovisats, fördjupade kunskaper inom 
huvudområdet vuxnas lärande viktiga aspekter av kursmålen under hela programmet. Vi har 
också betonat att studenternas förmåga att samla relevant information, analysera den i 
relation till relevanta teorier och forskningsresultat och att kritiskt granska sina egna och 
andras slutsatser kontinuerligt examineras i programmet. I dessa kunskaper och färdigheter 
ingår den sorts insikt som efterfrågas i examinationsmål VF2.  

Denna insikt är mer explicit i fokus i Understanding research (metodkurs) och Researching 
adult learning (självständigt uppsatsarbete). I de här kurserna ingår som lärandemål att 
studenterna skaffar sig insikt om olika vetenskapliga perspektiv, om hur metodval leder till 
olika sätt att producera kunskap och hur detta i sin tur innebär begränsningar.  
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Vi anser därmed att detta mål examineras och att studenterna når hög måluppfyllelse. 

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Exempel på examinationer som stödjer examensmål VF2 

 To analyze and interrogate critically examples of research, i.e. articles that represent 
different aspects of adult learning as well as different research perspectives. 
Students are required to write an essay where they discuss and compare the logic of 
the approaches in the examples. (Understanding research, 945A05)  

 To write a thesis (Researching adult learning, 945A10) 
 

Ovan nämnda exempel examinerar explicit studenternas insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar. När studenterna planerar sitt forskningsprojekt och 
genomför det är det viktigt att de har förståelse för och insikt i att forskning är en process 
bestående av vetenskapliga val och att dessa val medför möjligheter och begräsningar for 
producerande av kunskap. 

H. Kursmålens relation till examensmål VF3 

VF3: Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling  

Exempel på kursmål som stöder examensmål VF3. 

 Students will develop an overall learning plan for the program based upon a self-
assessment of their needs and the opportunities available in the various courses.  

 Students will identify and articulate what they have learned about global change 
and adult learning and represent this in a portrayal of learning statement which can 
be used to inform external parties about the outcomes of the program (Locating 
oneself in global learning part 1, LIVLD2, och part 2, LIVLE1).  

 Apply the achieved knowledge preparatory for further studies and independent 
project work (Understanding research, 945A05) 

 Demonstrate theoretical and methodological awareness in the application of a 
chosen theoretical perspective to a research problem within the field of adult 
learning (Researching adult learning, 945A10). 
 

Att studenterna ska kunna vara självständiga lärandesubjekt som kan identifiera brister i 
sin kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling är ett genomgående implicit 
lärandemål i programmet. Programmet är organiserat så att studenterna genom olika 
kursaktiviteter aktivt ska ta ansvar för sitt lärande och utveckla sin kunskap.   

Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Den ultimata och självklara examinationen som säkerställer att examensmål VF3 uppfylls 
är uppsatsskrivande. Utan att ta ansvar för sitt eget lärande kan en student inte klara sig att 
skriva en uppsats som uppfyller kvalitetskraven på en magisteruppsats. Detta mål uppnås 
inte på en dag utan genom att studenterna genom programmet tränas i att ta ansvar för sitt 
lärande, identifiera brister i sina kunskaper och därmed fördjupa sig i och utveckla sin 
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kunskap. Tidigare i denna redovisning har vi gett exempel på examinationsuppgifter där 
studenterna behöver samla in data och analysera dem, ibland tillsammans med sina 
kurskamrater. Dessa uppgifter möjliggör för studenterna att lära sig tillsammans med 
varandra och synliggöra vad de eventuellt inte känner till.  Genom kurserna i programmet 
understryks även ett aktiv deltagande, att ta ansvar för sitt lärande och bidra till 
kurskamraters lärande. Så som det redovisats tidigare är det en del av betygsättningen.  

I. Kursmålens relation till examensmål LM7 och LM11 

LM7: att lära sig att lära och arbeta globalt 

LM11: att skapa ett nätverk av relationer mellan länder och bidra till etablering av en 
global gemenskap av yrkesutövare verksamma inom vuxenutbildning 

Dessa mål är programmål. Målen speglar en ambition som programmets haft om vad detta 
unika internationella samarbete skulle kunna leda till. Vi anser att vi skapar möjligheter till, 
och arbetar för, att studenterna ska uppnå dessa mål genom att skapa en kohort av 
studenter som är lokaliserade på olika platser och har olika professioner relaterade till 
vuxnas lärande, t.ex. lärare inom vuxenutbildningen, universitetslärare, sjuksköterska. I 
vissa kurser måste studenter dessutom jobba i en grupp som får i uppdrag att lära sig av 
varandra och även om de andra kurser inte har ett sådant grupparbetesmoment ingår 
deltagande i diskussioner som en del i examinationen i alla kurser förutom uppsatskursen. 
Dessutom vill vi påpeka att studenterna går kurser som undervisas av olika 
partneruniversitet; UBC och UWC (tidigare kohorter undervisades även av ACU). Detta ger 
studenterna en unik möjlighet att lära sig olika akademiska kulturer och lära globalt.   

Vi vill avsluta denna redovisning om måluppfyllelsen med ett brev som vi fått från en 
student och som vi tycker visar hur programmet möjliggör att studenter uppnå denna mål.  

Dear Tutors, 
I find the course very demanding, I find it so difficult to incorporate it into my life and despite 
seeing sparkles in my eyes when I read the texts that burst with inspiration and I feel that I am 
in the right place as this is what I have always wanted to study I have doubts whether I am able 
to complete the course, I am organized well enough, that maybe it is simply too much for me at 
this moment in my life. Some theories seem difficult to understand, I miss the possibility of 
instant feedback which is offered by real-time conversations and sometimes I think that maybe 
I am too stupid to participate in this programme. (…) 
And today, I realized, as I found a fellow teacher (on a Facebook group) with whom I will 
engage in some project, I will travel with people I met online, I will (maybe) volunteer in 
Africa.....and much more..... And it is all possible cuz I something changed with me in terms of 
building online relations. I cannot even verbalize it properly. Saying that I changed my attitude 
seems to be not a good explanation.... I had had access to the internet before I started the 
programme, yet since becoming an ALGC student I have been using it differently. I can make 
really worthy/real connections and truly connect to people from various parts of the world and 
starts projects I have always wanted to start but (not sure why) I was not able to. 
THANK YOU! 
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J. Arbetet för att tydliggöra examensmål och lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination  

Vi finner att vi tydliggör relationen mellan lärandemål av kurser, lärandeaktiviteter och 
examination genom att uppmuntra studenter att läsa kursplanerna och löpande informera 
dem om syftet med lärandeaktiviteterna. Examinationsuppgifterna är formulerade med 
samma centrala ord som finns i kursplanerna (lärandemål), så att studenterna ska förstå 
relationen mellan lärandemålen och examinationsuppgifterna. Vi kan däremot inte säga att 
vi arbetar med att tydliggöra relationen mellan examensmålen och de enskilda kursernas 
lärandemål. Examensmålen som vi talar om i detta sammanhang är svenska och gäller inte 
våra partneruniversitet. Vi vill ändå påpeka att kurserna, oavsett vilket universitet som ger 
dem och som ovan visat, har lärandemål som motsvarar de olika examensmålen och 
examinerar dem. Därför kan vi säga att studenterna även uppnår examensmålen genom 
utbildningen.  

K. Progression 

Progression i programmet kan talas om på två olika sätt; det ena handlar om kunskapens 
djup och bred och det andra handlar om hur självständiga studenterna ska bli. Matris 
(bilaga 2) och den tidigare redovisningen om examinationsuppgifter visar 
kunskapsutvecklingen genom programmet. De grundläggande ämnesområdena; vuxnas 
lärande och globala förändringar, behandlas genom från olika håll i kurserna. T.ex. så 
handlar Adult Learning: perspectives and contexts (945A02) om teorier och om att 
analysera studenternas kontexter. När studenterna läser Work and learning(LIVLD4) och 
Fostering learning in practice(LIVLE2), behandlas vuxnas lärande från ett 
policyperspektiv, samt utifrån vilka faktorer som påverkar lärande i arbetslivet och hur 
man, baserat på teorier och kunskap, kan utveckla strategier för lärande i en praktik. 
Uppgifterna kräver att studenterna samlar in data och analyserar dessa, snarare än om att 
återberätta om vad som står i de texter som används. 

När det gäller självständigheten, formas kursuppgifter på ett öppet sätt så att studenterna 
kan bestämma över vad de fördjupar sig i för ämne. Kulmen på detta är metodkursen och 
uppsatsskrivandet.    

2.1 Utvecklingsområden – måluppfyllelse 
Genomlysningen har visat att programmet, även om det är ett samarbete mellan tre 
universitet verksamma under olika nationella regler, i hög grad når måluppfyllelserna. Men 
vi ser också att det finns delar som behöver stärkas ytterligare för att bibehålla och utveckla 
kvaliteten, t. ex. programmet gemensamt kan diskutera hur vi tydliggöra relationen mellan 
olika mål, lärandeaktiviteter och examination för studenterna.  

Vi ser också att kurserna i relation till varandra och vad vi förväntar oss av studenterna, 
samt den progression som vi vill se kan vara osynlig för studenter. Programmets 
managementkommitté har redan börjat diskutera kursernas ordning. Vi tror att det kan 
vara ett utvecklingsområde där vi kan tydliggöra programmets progression och samt att  
kommunicera detta på ett bra sätt till studenter.  

En annan utmaning ser vi i hur vi ska organisera för att uppnå de programmålen (LM7 och 
LM11). Dessa mål är explicit och implicit närvarande i alla kurser, men med tanke på att det 
är gemensamma mål för alla partneruniversitet tror vi att det är ett område som vi kan 
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utveckla mer i samarbete med andra universitet. Att gå genom programmålen och diskutera 
hur de uppnås kan vara ett område där managementkommittén skulle behandla.  
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3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

 

 De pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter som används och hur 
tillämpas de inom utbildningen 
 

Programmet är ett samarbete mellan tre universitet (ursprungligen fyra mellan 2001-2018). 
Programmet står fast vid sina två principer; ett jämlikt partnerskap mellan universiteten 
och ”peer learning” som pedagogisk utgångspunkt. Dessa principer genomsyrar hur 
programmet(alla partneruniversitet) organiserar kurser och kommunicerar med 
studenterna.   

Att vi är jämlika partner som bidrar lika mycket till programmet kan också ses som ett av 
programmets pedagogiska värden. Vårt sätt att undervisa återspeglar inte bara de 
individuella lärarnas förhållningssätt utan också de olika universitetskulturerna. Vi 
respekterar att vi styrs av olika regler och synliggör för studenter att de kommer att uppleva 
olika undervisningskulturer. Detta är ett bidrag till de globala lärandesupplevelser som 
programmet unikt erbjuder. I sista kursen då studenterna reflekterar över sitt eget lärande 
händer det att studenter nämner dessa aspekter som både utmanande och lärorika.  

Men att erkänna olikheter räcker inte till för att programmet ska hållas samman. En 
gemensam pedagogisk syn krävs för att olika partner ska kunna samarbeta. Den 
pedagogiska kärnan i programmet baseras på peer learning (Boud, 2001). Boud var en av 
programmets grundare (UTS) och hans tankar om peer learning har varit en gemensam 
utgånspunkt för oss. Boud beskriver peer learning som ”way of moving beyond independent 
to interdependent or mutual learning (s. 3). Enkelt uttryckt handlar Peer learning om att 
lära sig med och genom andra studenter, både på ett formellt och informellt sätt. Vi ser 
studenters deltagande och engagemang som den väsentliga delen av lärandet. Peer learning 
kräver med andra ord lärandeaktiviteterna organiseras för att främja det.  

 Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna 
i deras eget aktiva lärande? På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna 
ska ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta 
examinationsformerna? 
 

Vi tydliggör vår pedagogiska grundsyn och de förväntningar vi har på studenter när de först 
antas vid programmet och i början av varje ny kurs. Ett exempel på det är kursdokumentet 
”Overview on teaching and learning” i Adult learning: perspectives and contexts(945A02) 
som Linköpings universitet ansvarar för. I detta dokument förklarar och beskriver vi vår 
pedagogiska syn på lärande. Vi tydliggör också att vi förväntar oss att studenterna delar 
aktivt i undervisningen och vi förklarar på vilket sätt kursaktiviteter och uppgifter hänger 
ihop med den pedagogiska synen.  

Som tidigare redovisats är ett aktivt studentdeltagande en del av slutbetyget i alla kurser 
förutom uppsatskursen. Vi tydliggör också vad vi anser är ett aktivt deltagande. Kurserna 
som innehåller gruppuppgifter kräver att studenter ska lämna in en reflektion om 
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grupprocessen. I kurs Work and learning(LIVLD4) betygsätts studenternas 
självbedömning av grupprocessen. Utöver grupparbeten är kursuppgifterna formulerade på 
ett sådant sätt att studenterna visar sin ämneskunskap genom att aktivt söka efter material 
och analysera det.  

 Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och 
används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, särskilda 
utmaningar har utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer? 
 

Att ha och skapa en lärmiljö online har varit en särskild utmaning genom programmets 
historia. Programmet är helt online och undervisningen sker asynkront. Den interaktiva 
lärplattformen har en väsentlig och kritisk roll för utbildningens kvalitet. Sedan 
programmets början har flera olika lärplattformar använts; Blackbox, It's Learning och 
Lisam. Varje systembyte har varit utmanande både för studenter och lärare. Det var inte 
problemfritt att flytta från en lärplattform till en annan. I vissa fall har den nya plattformen 
inte haft de funktioner vi använder. Ett exempel på detta är möjligheten att spåra 
studenters aktiviteter i kursrum.  Även om det funnits liknande funktioner i den nya 
lärplattformen, motsvarade de inte de gamla. Detta kan exemplifieras med Lisams 
gruppdiskussionsfunktion som saknar diskussionstrådsfunktion, vilket gör det svårt att 
följa vem som svarar vem. Systemet är inte särskilt användarvänligt eller interaktivt, vilket 
studenter också påpekar. 

 Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

 

Det finns två olika huvudorsaker till den låga genomströmning i programmet. Vi brukar 
tappa 22% av de nyantaga studenterna efter första terminen. Det finns tre olika orsaker 
studentavhoppen under denna termin. Den första orsaken är att programmet inte är vad 
studenterna tror att det är. En del studenter tror att programmet är ett lärarprogram som 
ger dem legitimation för undervisning för vuxna. Den andra orsaken är att studenter 
upplever att studierna tar mer tid än vad de hade förväntat sig. Den tredje orsaken är att 
studenterna inte är vana vid att studera online.  

Vi arbetar aktivt att informera studenterna om vad som förväntas och krävs av dem. Vi har 
nära kommunikation med studenter för att hjälpa dem att utvecklas till självständiga 
studenter. Vi organiserar också undervisningen för att underlätta för dem. De flesta av våra 
studenter har ett arbete vid sidan om studierna. Även om studietakten är på halvfart kan 
det vara utmanande för studenter att kombinera studier och arbetsliv. Det händer ibland att 
studenter inte hinner lämna in sina uppgifter i tid. Programmet är organiserat så att det 
finns två veckors paus mellan kurserna (förutom mellan Understanding research och 
Researching adult learning). Tanken med de veckorna är att lärosätena ska vara färdiga 
med sina bedömningar innan nästa kurs startar och också att de studenter som inte hunnit 
lämna in sina uppgifter i tid ska kunna bli klara innan nästa kurs startar.  
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Den andra orsaken till den låga genomströmningen är uppsatsskrivandet. Om vi tittar på 
genomströmningen av studenter under termin 2 och3 ser vi att de flesta studenter klarar sig 
igenom sina studier. 

Tabell Registrerade studenter VT och HT 2019 vid LiU  

Kurs  Antal registrerad (antal 
klarade) 

Termin  

Locating oneself in Global learning part 1 
(HT19) 

29 (21) 1 

Adult Learning: perspectives and contexts 
(HT19) 

28 (18) 1 

Work and learning (VT19) 17 (17) 2 

Fostering learning in practice (VT20) 17(13)  2 

Global Local learning (HT19) 13 (13) 3 

Understanding Research (HT 19) 13 (12) 3 

Locating oneself in Global learning part 2 
(VT19) 

13 (13) 4 

Researching Adult learning (VT20) 14 (10, inkluderat tidigare 
studenter)  

4 

Sedan har vi ett problem med studenter som inte klarar att skriva sin uppsats. Detta är en 
särskild utmaning som kommer att diskuteras i följande del.  

3.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
När det gäller utformande och genomförande av programmet ser vi tre huvudutmaningar. 
Den första är att utveckla lärarens kompetenser gällande undervisning i onlinekurser och 
hantering av lärplattformen. Det är nödvändigt för att lärarna ska kunna organisera och 
skapa aktiviteter som ligger till grund för att studenterna ska uppnå lärandemålen. 
Lärarnas kompetenser gällande undervisning online är ofta utvecklad tillsammans med den 
teknik som de använder sig av. Lärplattformen utvecklas hela tiden och erbjuder nya 
funktioner. Vad vi ser som en utmaning är att lära oss mer om de förändringar som sker på 
Lisam så att vi kan genomföra våra pedagogiska idéer.  

Den andra utmaningen är att hjälpa studenter att skriva färdigt sina uppsatser inom ramen 
för kursen. Det finns många faktorer som fördröjer studenters uppsatsskrivande. Dels att 
det är en individuell process och dels att många har ett krävande arbetsliv vid sidan av sina 
studier. Ett annat huvudproblem är att det för vissa studenter är första gången de genomför 
en självständig studie inom det pedagogiska ämnesområdet. De är utbildade i olika ämnen 
och i olika nationella akademiska traditioner.  

Vi behöver därför förbereda studenterna bättre innan de börjar skriva sina uppsatser. Som 
redovisats tidigare har vi satt ett förkunskapskrav för att garantera att studenter har bättre 
förutsättningar för att klara av ett självständigt arbete. LiU uppmuntra studenterna till att 
förbereda sig genom att fördjupa sig i metoder under Understanding research(945A05) 
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kurs period och läsa exempel på tidigare studentuppsatser. Genom åren har vi också utökat 
handledningstimmarna. Att använda sig av videokonferenser för handledning kan också 
vara ett bra verktyg. Att öka antal studenter som skriver färdig uppsats inom rimlig tidsram 
är en huvudutmaning och programmet arbetar aktivt för att nå målen.  
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Forskningsanknytning 

Programmet har en tydlig forskningsanknytning beträffande val av kurslitteratur, arbetssätt 
och undervisande lärare. Det gäller för alla partneruniversitet, men här redovisas 
Linköpings universitets lärarkompetens och lärarkapacitet.   

Avdelningen Pedagogik och vuxnas lärande (Pedvux) vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet har huvudansvaret för 
undervisningen i programmet Adult Learning and Global Change vid LiU. Pedvux har länge 
varit en ledande forskningsmiljö inom området vuxnas lärande i både Sverige och 
internationellt.. Här finns Sveriges enda professur i Vuxenpedagogik (sedan 1983). 
Förutom detta ansvarar Pedvux också för det nationella programmet för 
folkbildningsforskning – Mimer (sedan 1990). Miljön hade ansvaret för sekretariatet för 
den Europeiska föreningen för vuxenpedagogisk forskning – ESREA 2007-2018.  Pedvux-
avdelningen ansvarar också för två internationella tidskrifter; RELA (European Journal for 
Research on the Education and Learning of Adults) och NjVet (Nordic journal of Vocational 
Education and Training) 

Pedvux ansvarar för att bedriva forskning som kan fungera som en överbyggnad för ALGC-
programmet och som därigenom blir relevant för programmets olika kurser. Forskningen 
vid avdelningen rör sig över olika sammanhang för vuxnas lärande såsom vuxenutbildning, 
folkbildning, civilsamhället, yrkes- och professionsutbildning. Migration, lärande och social 
inkludering, lärares professionella identitet, studier kring yrkesdidaktik, bedömning och 
validering är några andra exempel på forskningsprojekt som bedrivs på avdelningen.  

Pedvux har två aktiva seminarieserier såsom ett internt forskningsseminarium kring 
vuxenutbildning och folkbildning avsedda för avdelningens forskare, lärare och 
doktorander. Vid sidan av det gemensamma interna forskarseminariet finns också 
ett universitetsövergripande seminarium om yrkesdidaktik och yrkesutbildning.   

Forskningsmiljön är involverad i flera nationella och internationella samarbeten eller 
projekt. Nationellt sker samarbetet till exempel genom det redan nämnda nationella 
programmet för folkbildningsforskning (Mimer) som årligen ordnar en nationell 
forskningskonferens. Andra nationella samarbeten sker t.ex. med Skolverket, olika 
skolhuvudmän, regioner.  

Avdelningen har under många år haft en stark internationell profil som har genomsyrat all 
verksamhet. Förutom redan nämnda nätverk ESREA och ALGC-programmet som är 
internationella samarbete, uppmuntras och stöttas forskare och doktorander att vistas 
utomlands, att delta i internationella konferenser, att publicera sig på engelska och att 
samarbeta med forskare från andra länder. Samarbeten med forskare i andra länder 
har resulterat i flera vetenskapliga publikationer och projekt.  

Programmet arbetar kontinuerligt för att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt genom att tydliggöra vad som är vetenskapligt skrivande, förhållningsätt 
och kunskap. I uppgifternas kriterier framgår det tydligt vad som krävs/vad vi förväntar oss 
av studenterna. Detta tydliggörs ytterligare vid uppsatsskrivningen eftersom programmet 
har som mål att erbjuda studenten en handledare som har forskat inom studentens 
intresseområde eller som är expert på studentens valda teori.  
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Sammanfattningsvis anser vi att ALGC-programmet har en stark forskningsanknytning i 
och med att lärare på programmet (vid LiU) ingår i en forskningsmiljö/avdelning som har 
hög ämnesmässig relevans för programmet. 

4.1 Utvecklingsområden – forskningsanknytning 
På Pedvux drivs mångfaldiga forskningsprojekt inom vuxnas lärande som är relevanta för 
programmet och vi anser att lärarna på programmet har hög kompetens. Med det sagt 
betyder det inte att forskningen som bedrivs inom avdelningen täcker alla relevanta 
områden eller studenters intresseområden. Det finns också annan forskning som drivs på 
andra ställen vid Linköpings universitet, inte bara inom IBL, och som kan vara högst 
relevant för programmet, även om de inte handlar om vuxnas lärande. Några exempel på 
detta är genus, normkritik och språklärande. Vi menar att stärkta relationer med andra 
forskningsmiljöer där relevant forskning för programmet bedrivs är ett viktigt 
utvecklingsområde. 

Ett annat utvecklingsområde är att mer aktivt diskutera med partneruniversiten om aktuell 
forskning som pågår vid våra respektive universitet så att den kan lyftas fram i våra kurser. 
Ett exempel på detta är att de vetenskapliga artiklar som används i kursen Fostering 
learning in practice(LIVLE2) som gav av UBC 2019, är skrivna av forskare vid 
Linköpings universitet. Genom att ha en partneruniversitetens forskning som en ständig 
diskussionspunkt under det årliga managementkommittémötet som alla partneruniversitet 
deltar i skulle vi kunna stärka programmets forskningsanknytning.   

 

annjo55
Markering

annjo55
Markering

annjo55
Markering

annjo55
Markering



 28(37) 

 
 

5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

I bilaga 3 finns en förteckning över den kärntrupp av lärare som medverkat i utbildningen 
vid LiU under 2019. Helena Colliander var kursansvarig för Understanding 
research(945A05) och för övriga kurser var det Song-ee Ahn. Vi vill tydliggöra att kurser 
som partneruniversitet undervisar har en annan examinator lokalt. Ahns uppgift i relation 
till dessa kurser är då att rapportera betyg till Ladok, LiU.  

Som bilaga 3 visar har lärarlaget vid LiU hög kompetens. Under 2019 undervisade två 
professorer, en biträdande professor, sex lektorer, en postdoc och tre forskarstuderande på 
kurserna Adult learning : perspectives and contexts (945A02) och Understanding 
research(945A05) samt handledde studentuppsatser. Med andra ord består lärarlaget av 
en hög andel disputerade och därför bedömer vi att utbildningens behov av vetenskapliga 
kompetens uppfylls. Det är också viktigt att påpeka att lärarnas kompetensområde. Bilaga 3 
visar att de forskningsområden som lärarlag har specialiserade kompetenser i är breda och 
av relevans för programmet. Det är viktig vid handledning av uppsatser då studenterna 
själv väljer vilka område de vill studera och vilka teorier och metoder de ska använda sig av. 
Lärarna deltar regelbundet i det interna forskningsseminariet om vuxenutbildning och 
folkbildning samt i det universitetsövergripande seminariet om yrkesdidaktik som båda 
arrangeras av avdelning för pedagogik och vuxnas lärande. Dessa båda seminarier kan ses 
som viktig vetenskaplig kompetensutveckling.  

När det gäller pedagogiska kompetenser har lärarna har också deltagit i aktivit i 
Didakticums högskolepedagogiska kurser samt att flera av  lärarna har en lärarexamen. 

Stabiliteten i lärarlaget har under de senaste tre åren varit stark. För att behålla detta 
arbetar avdelningen och institutionen fortlöpande med tjänsteplanering för att identifiera 
personalbehov inför kommande år och termin, där bemanning anpassas efter utbildningens 
volym och innehåll. Institutionens omfattande forskningsverksamhet och stora 
utbildningsuppdrag innebär dock att bemanning och rekrytering är ett konstant 
utvecklingsområde. Åtgärder vidtas kontinuerligt och strategiska diskussioner förs med 
såväl inom institutionen som på fakulteten. Ett exempel på detta är att avdelningen för 
pedagogik och vuxnas lärande under 2020 har anställt två nya universitetslektorer för att 
säkra bemanningen efter pensionsavgångar. Dessa både kommer att handleda studenter 
från 2021.  

Under 2019 genomfördes en gemensam kompetensutvecklingsinsats kring digitalisering 
som ligger i linje med universitetets strategiska vägval. Avdelningen hade en heldag då 
medarbetare fick information och undervisning om Zoom och Teams. Det kollegiala 
erfarenhetsutbytet syftar till att stärka kompetensen gällande undervisning i digitala 
miljöer och hur det påverkar kursansvar, examination och handledning. Avdelningen med 
andra ord arbetar aktivt för medarbetares pedagogiska kompetensutveckling inom området 
digitalisering. 

5.1 Utvecklingsområden – lärarkompetens 
Ett utvecklingsområde är att fortsätta att stärka stabiliteten inom programmet. 
Redovisning ovan visar att lärarlag har varit stabilt och det är många medarbetare med 
höga vetenskapliga och pedagogiska kompetenser arbetar inom programmet. En utmaning 
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är att det är få som har varit kursansvariga och har den erfarenheten. Programmet behöver 
flera som kan dela ansvaret för kurserna så att programmet inte blir sårbart eller 
personbundet. Vi har redan börjat ett arbete för att stärka stabilitet och fördela ansvar. 
Under de senaste åren har avdelningschef Nyström arbetat tillsammans med 
programansvarig Ahn för att fördela ansvarsområden. Under 2021 kommer programmet få 
en ny programansvarige samt att LiU kommer att få ansvar för det internationella 
koordinatorskap för hela programmet. Flera ur lärarlaget är även positiva till att ta på sig 
kursansvar och avdelning arbetar hela tiden aktivt för att involvera flera lärare i processen 
och utveckla mer sammanhållet lärarlag som har hög vetenskaplig och pedagogisk 
kompetens.  
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

Frågor om programmets relation till arbetslivet, samverkan med arbetslivet och hur 
programmet förbereder studenter inför arbetsliv kräver en tolkning för att frågorna ska bli 
relevanta för programmet.  ALGC-programmet har en något annorlunda relation till 
arbetslivet än de flesta andra utbildningsprogram eftersom de flesta ALGC-studenterna 
redan har ett arbete vid sidan av studierna. Programmet fungerar som en vidareutbildning 
eller kompetensutveckling för de flesta studenter. Universitetslektorer, hälso- och 
sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor, HR-ansvariga samt språklärare och 
andraspråkspråklärare är några exempel på våra studenters professioner. Ofta söker sig 
dessa studenter till programmet för att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på 
akademisk nivå inom sina nuvarande arbete. För att förstå komplexiteten i frågan behöver 
vi också påpeka att det är ett internationellt program. Studenterna är inte bara från Sverige, 
Kanada och Sydafrika. Studenterna som är registrerade vid Linköpings universitet kommer 
bland annat från länder i Europa såsom England, Grekland, Holland, men också från 
länder utanför Europa såsom Kina, Sydkorea och Dubai. Det faktum att studenterna redan 
har olika professioner och yrken, samt att de arbetar i helt olika nationella sammanhang 
gör det svårt att tala om och behandla arbetsliv och omgivande samhälle som om det finns 
en arbetsmarknad eller ett arbetsliv som gäller våra studenter. Programmet har inte ett 
eller några få begränsade arbetsgivargrupper eller intresseorganisationer som vi kan ha 
som samverkanspartners.  

Detta betyder dock inte att vi inte kan diskutera utbildningens relevans och användbarhet 
för studenters arbetsliv och hur programmet förbättrar och förstärker studenters 
kompetenser i sitt arbete, vilket är huvudanledningen till att de har sökt sig till 
programmet. I programmet tar vi tillvara på studenternas arbetslivserfarenhet då 
undervisningen organiseras för att studenterna ska kunna arbeta utifrån sin kontext. Ett 
exempel på detta är kursen Adult learning perspectives and contexts (945A02) där 
studenterna får i uppgift att analysera globala dimensioner av lärande som är synliga i sina 
kontexter. Ytterligare ett exempel är kursen Fostering learning in practice(LIVLE2) där 
studenterna under kursens gång arbetar med att analysera en ”hot issue” på sin arbetsplats 
och utvecklar strategier för den specifika arbetsplatsen genom att använda sig av kunskap 
som de skaffat sig i kursen. Att studenterna arbetar parallellt med sina studier gör det 
lättare för dem att applicera de teorier de läser om i praktiken. I den meningen kan vi påstå 
att studiernas relevans för studenters arbetsliv synliggörs för dem, inte bara då programmet 
avslutas utan framför allt under studiernas gång.  

Uppsatsskrivande är ett speciellt moment som ytterligare förhöjer utbildningens relevans 
från ett arbetslivsperspektiv. Då programmet har en öppen ingång till uppsatsområdet, 
förutsatt att det handlar om vuxnas lärande, är det studenterna egna intressen och behov 
som avgör fördjupningsområde. Därför väljer många studenter att skriva om ett område 
och ämne som är relevant för deras arbete. Några exempel på ämnen som ofta förekommer 
i studentuppsatser är: motivation för kompetensutbildning hos olika lärargrupper eller 
yrkesgrupper, lärande i digitala lärmiljöer, vuxna studenters lärande i andraspråk, samt 
professionell identitetsutveckling. Deras kunskapsintresse är både praktiknära, samt direkt 
och indirekt knutna till deras arbeten. På detta sätt förvärvar våra studenter kunskap som 
kan bidra till utveckling både i deras och på deras arbetsplats. 
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6.1 Utvecklingsområden – arbetslivsperspektiv 
 

Något som vi ser som ett utvecklingsområde är alumniverksamheten. Hela programmet har 
ett nätverk, men LiU-studenters deltagande i nätverket är svagt. Det kan bero på att just 
LiU-studenter är spridda mer geografiskt än vad studenterna vid UBC och UWC är. Även 
om LiU-studenter har olika professioner och arbetar i olika länder har de också mycket 
gemensamt. Under utbildningen är det inte ovanligt att studenter upptäcker att de arbetar 
med eller behöver hantera samma typ av problematik trots många olikheter. Genom att 
stärka och stödja alumniverksamhet kan vi också hjälpa studenterna att utbyta idéer och 
fortsätta att utvecklas även efter utbildningen, något som kan påverka deras framtid 
positivt. Det finns många möjligheter för att skapa en fungerande alumniverksamhet och 
det är ett område som lärarlaget vid Linköpings Universitet ska jobba vidare med.  
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Studentperspektiv 
We view participation and engagement as the essential part of learning in an online 
course. Research and experience have shown us that learning requires that the learner 
is active in the process. You will notice that the topics for the assignments are open-
ended, and necessitate quite a bit of reading and writing from you. Our intention with 
this is to leave you as a participant space and possibilities to let your personal contexts, 
interests and experiences influence the way in which the essays are written. We hope 
that this will inspire you. We will leave ample space for discussion and hope that you 
all will engage in learning together. There will also be a group assignment, where we 
expect you to contrast your different outlooks as well as to produce an essay together. 
This assignment is an exciting challenge, which we believe makes for a genuine 
opportunity for global learning. In our view, discussions with peers and teachers is an 
important part of learning anywhere, including online. Discussions in small groups 
have been scheduled and are expected to take place throughout the course. 

Citat ovan är hämtat från ett kursdokument i kursen Adult learning: Perspectives and 
contexts(945A02). Det här är ett exempel på hur programmet kommunicerar den 
grundläggande pedagogiska idén i programmet till studenterna och hur olika kursmoment 
och aktiviteter organiseras enligt den för att nå olika lärandemål.  

Programmet tar tillvara på studenternas åsikter och erfarenheter genom att inkludera dessa 
i utformandet av utbildningen. Som redovisats i tidigare texten utformas aktiviteterna i 
programmet med ”peer learning” som grundpedagogisk idé. Vi gör det tydligt för 
studenterna vilka pedagogiska idéer vi har och hur våra kursaktiviteter organiseras i 
enlighet med dessa idéer. Studenterna förväntas och uppmuntras att aktivt delta i 
diskussioner och grupparbeten. Som tidigare nämnts utgör också studenternas aktiva 
deltagande i dessa diskussioner en del av kursbetyget. 

Som citatet ovan visar så utgör studenternas erfarenheter en viktig utgångspunkt för deras 
lärande inom ALGC-programmet. Våra undervisningsuppgifter är ofta formulerade så att 
studenterna utgår från sin egen kontext och sina egna erfarenheter. Programmet är präglat 
av en heterogenitet bland studenterna. Detta är också en av programmets styrkor då vi låter 
studenternas erfarenheter och livssituationer bli en del av kurserna. Utifrån detta får 
studenterna möjlighet att fördjupa sin förståelse om globala kontexter och utveckla sina 
internationella samt interkulturella kompetenser. 

Kommunikationen med studenterna under utbildningen är en viktig del i lärarlagsarbetet. 
Vi har ständigt pågående kommunikation med studenterna i kursrummet och via mail. Vi 
tar ofta upp studenternas frågor och tankar om kursens innehåll och struktur medan 
kursen pågår. Vi försöker ta hänsyn till studenters livssituationer och önskemål under en 
kurs i frågan om t.ex. förtydliganden och förlängd inlämningstid för uppgifter. Många 
studenter kan uppleva hinder och tidsbrist eftersom de arbetar och har familj m.m. 
parallellt med studierna. För att underlätta för studenternas studieplanering får de i god tid 
ge en tydlig översikt över vilken litteratur som ska läsas och vilka inlämningar som ska ske 
inom ramen för kursen. 

Vid Linköpings universitet har vi lärarlagsmöten och inom programmet finns det ett årligt 
managementkommittémöte där alla partneruniversitets programansvarige och 
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internationella koordinator deltar. Kursutvärderingar hanteras lokalt (vid Linköpings 
universitet) och på kommittémötet. Inom alla kurser genomför vi en intern utvärdering och 
dessa resultat är tillgängliga för alla partneruniversitet. Anledningen till att vi genomför 
interna kursutvärderingar är att våra studenter deltar i låg grad i Evaliuate. Dessutom 
skickas Evaliuate bara till studenter som är registrerade vid Linköpings universitet, vilket 
betyder att utvärderingsresultatet inte representerar alla studenter som delar i 
programmet.  

Lärarlaget vid LiU träffas tre gånger under en kurs; innan kursen börjar, under kursen och 
när kursen avslutas. Kursutvärderingarna utgör ett underlag för reflektioner och diskussion 
över hur kursen har varit, inom vilka områden vi behöver kommunicera med studenterna 
tydligare och vilka eventuella förändringar som skulle kunna genomföras. Några exempel 
på ändringar som tidigare genomförts är förlängningen av inlämningstillfälle, struktur på 
kursens olika moment (Understanding Research, 945A05), tydliggörande av kopplingen 
mellan kursmål och lärandeaktiviteter (Adult learning: perspectives och kontexts, 945A02) 
och att ge formativ feedback till studenters första utkast till forskningsplan (Understanding 
research, 945A05). Samma typ av arbete pågår på managementkommittémötena då vi går 
igenom alla kursutvärderingar. Ytterligare exempel på ändringar som genomförts är i 
kursen Fostering learning in practice(LIVLE2) som anordnats av ACU och som hade en 
struktur där veckans kursmaterial och kurslitteratur presenterades för studenterna i början 
av varje vecka. Det fanns en pedagogisk tanke med detta upplägg, men när det kom fram i 
kursutvärderingen att studenterna hellre ville ha tillgång till allt kursmaterial på en gång, så 
att de själva kunde lägga upp en struktur och förbereda sig inför varje veckas moment 
utifrån sina egna livsomständigheter, togs frågan upp på ett managementkommittémöte. 
Managementkommittén diskuterade kursutvärderingen och beslutade att ta hänsyn till 
studenternas önskemål genom att ta fram tydliga instruktioner om vilken ordning texterna 
skulle läsas i, samt att se till att aktiviteterna presenterades i en specifik ordning eftersom 
studenterna då själva kunde välja om de ville läsa i förväg eller ej, beroende på livssituation.   

Att ta hänsyn till studenters livssituationer, försöka underlätta deras deltagande och 
utveckla utbildningskvalitet hanteras ständigt på Linköpings Universitets lärarlagsmöten 
och också på det årliga managementkomittémötet.  

7.1 Utvecklingsområden – studentperspektiv 
Vi arbetar ständigt med studentperspektivet. Även om vi arbetar med kursutvärderingar 
och den utgör en viktig del i kursutvecklingen kan det finnas brister i kommunikationen 
med studenter om hur vi jobbat med kursutvärdering. Vi kan förbättra kommunikation. Vi 
kan fortsätta diskutera rutiner och struktur kring hur kurserna kan utvärderas på ett bra 
och kvalitativt sätt med managementkommitté.  
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

ALGC programmet har goda förutsättningar, såväl som utmaningar, att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Vi har i 
lärargruppen (inkluderat våra partneruniversitetslärare) en förhållandevis jämn 
könsfördelning. Vad det gäller studenterna, så har, om man tittar på förstahandssökande 
under 2016- 2020, könsfördelningen varit mer eller mindre jämlik vid LiU. Andelen 
kvinnor har ändrats från 59% (2016) till 50% (2020). Könsfördelningen bland antagna 
varierar dock från år till år och för hela kohorten, d.v.s. den totala studentgruppen 
(partneruniversitetsstudenterna inräknat), är kvinnor en större grupp än män. Om man 
tittar på de studenter som tagit examen vid LiU ser vi emellertid att det inte finns någon 
större avvikelse mellan män och kvinnor.  

När det gäller studiernas innehåll, utformning och genomförande vill vi återigen påpeka att 
studenternas egna erfarenheter och kontexter är en stor del av innehåll i kurserna. De delar 
med sig av sina erfarenheter och kontexter som ett underlag för diskussion och analys i 
olika aktiviteter, inte minst i grupparbetena. Att visa respekt för andras erfarenheter är 
grundläggande. Att arbeta med heterogeniteten inom programmet; till exempel i fråga om 
kön, etnicitet, professioner får studenterna att förstå de andras livssituationer och 
perspektiv i relation till de teorier och kurslitteratur som används. 

Vi vill påpeka att det asynkrona upplägget gör att det blir lättare för alla studenter att delta. 
Därmed kan de delta i diskussionen när det passar dem, vilket även kan underlätta deras 
studieplanering. Generellt tar vi alltid hänsyn till studenters livssituationer som är 
annorlunda än de studenter på andra program, vilka i större utsträckning är unga vuxna 
studenternas med färre ansvarsområden än våra studenter.  

När det gäller kurslitteraturen är jämställdhetsperspektivet blandat. I mer teoritunga 
kurser, såsom Adult Learning: perspectivs and contexts (945A02), är en majoritet av 
litteraturen skriven av manliga teoretiker och forskare. Detta då manliga författare 
dominerar för denna typ av kursböcker. Men när en kurs bygger mer på forskningsartiklar 
används flera artiklar skrivna av kvinnliga forskare. T.ex. är 30 % av (förste)författarna i 
Fostering learning in practice(LIVLE2) kurslitteratur kvinnor och när det gäller artiklar 
som används som exemplar i Understanding research (945A05)är 75% av artiklar skrivna 
av kvinnliga forskare (dock är kursboken är skriven av manliga författare). Vi bedömer att 
studenterna genom hela programmet kommer att arbeta med olika typer av kurslitteratur 
som är skrivna av både kvinnliga och manliga forskare och som i viss mån speglar och 
behandlar genusaspekt i det forskade området.  

8.1 Utvecklingsområden – jämställdhetsperspektiv 
Trots att det finns goda förutsättningar för jämställdhet i programmet och bra resultat 
gällande könsfördelningen bland de examinerade, ser vi också utvecklingsområden från ett 
sådant perspektiv. Genus hör inte till det centrala innehållet i våra kurser och det måste det 
inte vara.  Men samtidigt tror vi att genusaspekten kan bli mer inkluderad. LiUs lärarlag 
kan fortsätta hitta relevanta artiklar som berör genusaspekter till de kurser som LiU 
ansvarar för. Därutöver, med tanke på att vi enbart har ansvar för två kurser, behöver vi 
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föra en diskussion med våra partneruniversitet kring hur vi mer aktivt kan jobba för att 
informera och belysa genusperspektivet i programmet.  
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

Hela programtanken – Vuxnas lärande och globala förändringar – har en hållbarhetstanke, 
med fokus på de sociala aspekterna av hållbarhet. Programmet handlar om globala 
förändringar och hur de ändringarna påverkar individerna som är lokaliserade i olika delar 
i världen, samt om hur vuxnas lärande – livslångt och livsbrett – kan bidra till hållbar 
utveckling.  

Vi finner att följande programmål är speciellt relaterade till hållbar utveckling;  

 To encourage understanding of commonalities and differences across different 
contexts for adult learning, 

 To understand knowledge based societies and the implications for learning 
 To learn how to learn and work globally 
 To develop cultural sensibilities and sensitivities  
 To adopt a multifaceted equity perspective on all issues of learning  
 To engage in reframing of one’s own professional practice  
 To create networks of relationships across countries and help establish a global 

community of adult learning practitioners  

För att visa hur vi arbetar för att uppnå målen vill vi lyfta upp tre kurser; Work and 
Learning(LIVLD4), Fostering learning in practice(LIVLE2) och Global Local Learning 
(LIVLD6), som på olika sätt berör hållbar utveckling. Work and learning(LIVLD4) handlar 
om hur arbetslivet förändrats under de senaste 25 åren, och hur utbildning påverkas av att 
stater har reagerat och skapat olika policyer för dem och hur man kan förstå dessa policyer. 
I fokus i kursen är att granska policyer från ett hållbarhetsperspektiv. Fostering learning in 
practice(LIVLE2) fokuserar på individer på olika arbetsplatser och utveckling av 
lärandestrategier. Global Local Learning (LIVLD6) handlar om interaktionen mellan 
globala och lokala agenter, samt kontexter av ”global” ” lokal”, ” global/lokal” och 
”lokal/global” karaktär. I kursen ingår också att undersöka hur dessa globala och lokala 
sammanhang skapar och påverkar vuxnas lärande och utbildning. Dessa kurser berör alltså 
hållbarhetens sociala aspekter utifrån olika nivåer.  

Vidare är studieprocesserna med sitt fokus på ”peer learning” en viktig aspekt för att vi ska 
uppnå de programmålen som är relaterade till hållbar utveckling, t.ex. för att studenterna 
ska kunna utveckla interkulturella kompetenser, skapa globala nätverk och att lära sig hur 
man arbetar och lär sig globalt.  

9.1 Utvecklingsområde – hållbarhetsperspektiv 
Trots att vi arbetar för att nå olika programmål som är starkt knutna till 
hållbarhetsaspekten är hållbar utveckling inte något som vi explicit tar upp i programmet. 
Det finns i nuläget inte med som ett kursmål eller kursinnehåll, men det är något som vi 
tillsammans med våra partneruniversitet skulle kunna utveckla.    
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