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Beslut
Linköpings universitet (LiU) föreslås besluta att 

− fastställa bifogad fakultetsanalys gällande 2021-års kvalitetssäkring av 
grundutbildning inom Utbildningsvetenskap 

Skäl till beslut
I LiU:s kvalitetssäkringssystem ska alla utbildningar kvalitetssäkras inom en sexårs-
cykel. 1 I slutet av året ska varje fakultet göra en sammanfattande analys av det
kvalitetssäkringsarbete som genomförts under det gångna året. Fakultetsanalyserna
kommer därefter att diskuteras gemensamt i LiU:s kvalitetssäkringsråd. Syftet är att 
lyfta, belysa och analysera fakultetsövergripande kvalitetsfrågor utifrån 
utbildningsspecifika exempel. Syftet är också att diskutera metodfrågor avseende 
LiU:s modell för kvalitetssäkring. Den årliga uppföljningen av LiU:s 
kvalitetssäkringsarbete utgör ett viktigt underlag för LiU:s övergripande 
verksamhetsplanering och strategiarbete.2

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av 
vicedekan för grundutbildning Anna Johnsson Harrie och utbildningsledare 
Hannah Grankvist. I beslutet har deltagit undertecknad dekan Håkan Löfgren och 
ledamöterna Maria Simonsson, Maritha Johansson, Robert Thornberg, Lars 

1 LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning (dnr LiU-2017-01507)
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-
dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-
01507.pdf
2 Beslut om process av LiU:s modell för kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (dnr LiU-2018-02359) 
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-
dokument/1.756052/BeslutomprocessbeskrivningavLiUsmodellfrkvalitetsskringfrutbpg
rundochavanceradniv.pdf

https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.756052/BeslutomprocessbeskrivningavLiUsmodellfrkvalitetsskringfrutbpgrundochavanceradniv.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.756052/BeslutomprocessbeskrivningavLiUsmodellfrkvalitetsskringfrutbpgrundochavanceradniv.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.756052/BeslutomprocessbeskrivningavLiUsmodellfrkvalitetsskringfrutbpgrundochavanceradniv.pdf
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Wallner, Jonas Bergman Ärlebäck, Camilla Sandström Prytz, Kim Axelsson, Simon 
Ågren och Anja Rydén Gramner samt tjänstgörande ersättare Mats Brusman. 
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Fakultetsanalys - 2021-års 
kvalitetsgranskning av grundutbildning 
inom Utbildningsvetenskap

Sammanfattning

Under 2021 har Yrkeslärarprogrammet granskats av UKÄ och resulterat i omdömet 
hög kvalitet. I ett nationellt perspektiv är detta ett mycket gott resultat. 
Kvalitetsdialog har genomförts och bedömningsmatris och handlingsplan har 
därefter upprättats och beslutats inom ramen för LiU:s kvalitetssäkringssystem.
Även masterprogrammet Adult Learning and Global Change och programmen 
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare årskurs 7-9 och
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan har 
kvalitetssäkrats. Vidare har 11 enskilda kurser på Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL), samt uppdragsutbildningen Folkhögskolan 
som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad kvalitetssäkrats. I samtliga 
program, enskilda kurser och uppdragsutbildning har det, precis som med 
Yrkeslärarprogrammet, genomförts kvalitetsdialog följt av upprättande av 
bedömningsmatris och handlingsplan som sedan beslutats inom ramen för LiU:s 
kvalitetssäkringssystem.

Måluppfyllelsen i de granskade utbildningarna/kurserna är överlag god, liksom
utformning-genomförande, forskningsanknytning och lärarkompetens. Ett viktigt 
utvecklingsområde inom utformning och genomförande är att utveckla vidare de 
goda erfarenheter som gjorts under distansläget gällande exempelvis arbets- och 
undervisningsformer med ökat digitaliserade inslag. Fakultetsanalysen visar vidare 
att vi har ett utvecklingsområde avseende genomströmning, framför allt i program 
och kurser på deltid. Liksom 2020 ser vi att svarsfrekvensen på Evaliuate, 
jämställdhetsperspektivet och hållbarhetsperspektivet är viktiga områden att 
vidareutveckla. 

Innehåll

1.1 Lista över utbildningar och kurser som kvalitetsgranskats under året .......2
1.2 Kommentarer till nyckeltal ..........................................................................2
1.3 Måluppfyllelse..............................................................................................3
1.4 Utformning och genomförande ...................................................................4
1.5 Forskningsanknytning.................................................................................4



LINKÖPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

2(7)

1.6 Lärarkompetens...........................................................................................5
1.7 Arbetslivsperspektiv ....................................................................................6
1.8 Studentperspektiv........................................................................................6
1.9 Jämställdhetsperspektiv ..............................................................................7
1.10 Hållbarhetsperspektiv .................................................................................7

1.1 Lista över utbildningar och kurser som kvalitetsgranskats 
under året

Följande program har ingått i UKÄ:s kvalitetsgranskning:
- Yrkeslärarprogrammet

Följande program har kvalitetsgranskats inom ramen för LiU:s
kvalitetssäkringssystem under året:

- Masterprogrammet Adult Learning and Global Change
- Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare årskurs 7-9

(hel och halvfart)
- Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare i 

gymnasieskolan (hel och halvfart)

Följande enskilda kurser har kvalitetsgranskats inom ramen för LiU:s 
kvalitetssäkringssystem:

- Handledning inom förskole- och lärarutbildningen (7,5 hp)
- Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering (7,5 hp)
- Folkbildningens idé och utveckling (15 hp)
- Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad (15 hp)
- Att leda lärprocesser (15 hp)
- Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och 

yrkesutbildning (30 hp)
- Vuxenpedagogik, grundkurs (15 hp)
- Idrott – motorik och lek (7,5 hp)
- Idrott – hälsa och livsstil (7,5 hp)
- Idrott – boll och dans (7,5 hp)
- Idrott – friluftsliv och säkerhet (7,5 hp)
- Uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och 

didaktisk verkstad (7,5 hp + 7,5 hp)

1.2 Kommentarer till nyckeltal
Genomströmningen inom Yrkeslärarprogrammet är överlag god och UKÄ ger i sin 
bedömning ett gott omdöme för de insatser som görs inom programmet för att 
studenter ska kunna avsluta sin utbildning inom avsedd tid. I de utbildningar som 
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går på deltid, de enskilda kurserna, uppdragsutbildningen och programmet KPU
halvfart (programmet finns både som hel- och halvfart), finns utmaningar avseende
genomströmning, vilket berörs i samtliga bedömningar och handlingsplaner. Det kan 
t ex vara en fråga om att understödja studenter som, av olika anledningar, kommer 
efter eller har svårt att genomföra sina studier. Ett annat exempel är en fråga om att 
stärka samarbetet med Språkverkstaden.

Söktrycket varierar mellan de granskade utbildningarna. Här finns exempelvis 
Yrkeslärarprogrammet, masterprogrammet Adult Learning and Social Change och
programmet KPU, som generellt har ett högre söktryck jämfört med de enskilda 
kurserna och uppdragsutbildningen som har ett lägre söktryck. En enskild kurs,
Handledning inom förskole- och lärarutbildningen, skiljer sig dock från övriga då 
den har ett högt söktryck och en god genomströmning. Denna kurs riktar sig till lärare 
som vill vara handledare åt lärarstudenter under deras VFU och i takt med ökade krav 
på att handledarna ska vara utbildade har söktrycket på kursen ökat.

1.3 Måluppfyllelse
De granskade utbildningarna uppvisar en god måluppfyllelse eller att denna delvis 
behöver utvecklas. Generellt finns det en tydlig koppling mellan examensmål, 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.

Den generella bedömningen för Yrkeslärarprogrammet och programmet KPU är att 
måluppfyllelsen är god. UKÄ skriver i sin bedömning av Yrkeslärarprogrammet att 
vuxnas lärande behandlas på ett föredömligt sätt i olika lärande aktiviteter och 
examinationer.

Inom masterprogrammet Adult Learning and Global Change behöver 
måluppfyllelsen delvis utvecklas. Här behöver relationen mellan examensmål,
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer tydligare kommuniceras till 
studenter. Det gäller exempelvis att revidera kursplaner för att stärka relationen 
mellan mål, lärandeaktiviteter och examinationer men även att tydliggöra 
progressionstanken mellan olika kurser i programmet.

Granskningen av de enskilda kurserna uppvisar en varierad grad av måluppfyllelse. 
Två enskilda kurser Handledning inom förskole- och lärarutbildningen och 
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad uppvisar en 
god måluppfyllelse. Den generella bedömningen av övriga enskilda kurser är att 
måluppfyllelsen delvis behöver utvecklas. De utvecklingsområden som behöver 
stärkas är bland annat: säkerställande av examination av samtliga mål i kursen, att 
samtliga examinerande moment har provkod och tydligare framskrivning av den
praktiska kunskapen inom idrottsämnet.
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Måluppfyllelsen är god i uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild 
utbildningsform och didaktisk verkstad.

1.4 Utformning och genomförande
Analysen av utformningen och genomförandet av de granskade utbildningarna visar 
på en god uppfyllelse eller att den delvis behöver utvecklas.

Yrkeslärarprogrammet uppvisar att utformningen och genomförandet av 
utbildningen är god med en tydlig progression där kunskapsmålen vidgas över tid. 
Enligt UKÄ:s bedömning så är flerspråkighet ett tema inom programmet som med 
fördel kan utvecklas.

Utformning och genomförande inom ramen för programmet KPU behöver delvis 
utvecklas. Ämnesdidaktiken är en stor utmaning inom programmen och 
möjligheterna till samläsning med andra program och kurser bör undersökas vidare. 
Idag ges programmen inom vissa ämnen beroende på exempelvis tillgång till VFU 
platser och lärarkompetens på LiU. En översyn gällande vilka ämnen som 
programmen erbjuder bör således göras inom de närmaste åren.

Beträffande såväl program som enskilda kurser är det viktigt att ta tillvara goda 
erfarenheter från distansläget under pandemin och att arbeta vidare med dessa i 
utvecklandet och genomförandet av såväl program som kurser.

Både vad gäller masterprogrammet Adult Learning and Global Change och de 
enskilda kurserna handlar det om åtgärder som kan kopplas till utmaningen att öka 
genomströmningen på deltidskurser.

Inom uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och 
didaktisk verkstad är utformningen av kurserna god. Här finns dock ett viktigt 
utvecklingsområde i att arbeta med de studenter som inte själva valt att delta i 
fortbildningen eller med de studenter som har svaga förkunskaper.

1.5 Forskningsanknytning
Forskningsanknytningen i de granskade utbildningarna är överlag god, samtidigt 
som det finns aspekter att utveckla vidare. Utbildningsvetenskaplig forskning vid LiU 
är på flera sätt nationellt framstående och att stärka kopplingen mellan de starka 
forskningsmiljöerna och utbildning är ett fortlöpande och pågående arbete.
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Yrkeslärarprogrammets forskningsanknytning är stark, bland annat genom 
forskningsmiljön för Vuxnas lärande, vilken är unik utifrån ett nationellt perspektiv, 
men även utifrån den starka forskningsöverbyggnaden med inriktning mot 
yrkesdidaktik och arbetsliv.

Inom Masterprogrammet Adult Learning and Global Change och programmet KPU
är forskningsanknytning god. Ett viktigt utvecklingsområde är stärka anknytning och 
samarbete med andra delar av LiU gällande exempelvis språklärande, normkritik och 
genus men även med de partneruniversitet som man eventuellt samarbetar med.

Beträffande enskilda kurser så har samtliga en god vetenskaplig grund. 
Utvecklingsområden är exempelvis att ytterligare stärka den vetenskapliga 
kompetensen eller att tydligare synliggöra pågående forskning inom såväl den egna 
avdelningen som LiU som helhet.

Uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk 
verkstad har en god forskningsanknytning.

1.6 Lärarkompetens
För lärarutbildning är såväl akademisk kompetens som professionskompetens 
central. Lärarkompetensen inom Utbildningsvetenskap vid LiU är överlag god och 
står väl i proportion till utbildningsuppdraget i de kvalitetsgranskade utbildningarna. 
Det finns emellertid utvecklingsområden inom de olika utbildningarna.

UKÄ visar i sin granskning av Yrkeslärarprogrammet att LiU:s lärarkompetens är 
mycket god – både beträffande vetenskaplig kompetens, pedagogisk kompetens och 
yrkeskompetens. Det finns vidare en bra struktur för succession och stabilitet i 
programmet.

Lärarkompetens är mycket god på såväl Masterprogrammet Adult Learning and 
Global Change som programmet KPU. Vidare så har programmen en hög stabilitet 
över tid och bra planer för kommande pensionsavgångar. Ett utvecklingsområde är 
att stärka den vetenskapliga kompetensen genom nyrekrytering och samarbete med 
andra institutioner. Ett annat utvecklingsområde är att se över fördelning av 
kursansvar och att sprida det så att fler får erfarenhet av kursansvar, vilket ger en
minskad sårbarhet över tid.

Inom uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och 
didaktisk verkstad samt de enskilda kurserna är lärarkompetensen överlag mycket 
god vad gäller pedagogisk kompetens och professionsanknytning. För att bibehålla, 
förstärka och säkerställa kompetensen på sikt är det viktigt att såväl genomföra 
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nyrekrytering och samarbete med andra institutioner som att värna om 
nyrekryteringar vid pensionsavgångar. Då efterfrågan på den enskilda kursen 
Handledning inom förskole- och lärarutbildningen är stor och troligen kommer att 
öka under de kommande åren, är det fortsatt centralt att bevaka kapaciteten att 
kunna rekrytera fler lärare för att utöka kursen ytterligare.

1.7 Arbetslivsperspektiv
Arbetslivsperspektivet i de granskade utbildningarna är mycket gott.

Yrkeslärarprogrammet är ett yrkesprogram inom ett bristyrke. Samarbetet mellan 
huvudmän, verksamma yrkeslärare och kursmentorer är gott. UKÄ lyfter i sin 
granskning särskilt fram detta samarbete som viktig för att säkra 
arbetslivsperspektivet inom yrkeslärarprogrammet. Beträffande programmet KPU så 
är arbetslivsperspektivet gott. Såväl Yrkeslärarprogrammet som KPU har en 
systematisk uppföljning av alumner genom Lärarutbildningskonventets nationella 
regelbundet återkommande enkät för alumner vid alla Sveriges lärarutbildningar.

Masterprogrammet Adult Learning and Global Change har ett alumnnätverk för 
programmet som helhet, men LiU:s alumner har inte varit så aktiva i det nätverket. 
En utmaning för programmet är att systematiskt följa upp alumner, vilket man 
kommer arbeta vidare med och utveckla former för.

Även uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och 
didaktisk verkstad samt de enskilda kurserna har ett tydligt arbetslivsperspektiv.

1.8 Studentperspektiv
En gemensam nämnare för de granskade utbildningarna är att studentperspektivet 
delvis behöver utvecklas. Svarsfrekvensen i Evaliuate är generellt låg i samtliga 
granskade utbildningar och åtgärder måste ske i syfte att höja denna. Inom flera av 
de granskade utbildningar avser man att utöka samarbetet med StuFF i denna fråga.

Inom Yrkeslärarprogrammet ska studeranderepresentationen säkerställas i 
yrkessrådet, vilket sker i samarbete med StuFF. Masterprogrammet Adult Learning 
and Global Change genomför ett gott arbetet för att tillvarata studentperspektivet 
genom de programgemensamma utvärderingarna som är gemensamma för alla 
samverkande lärosäten. Inom programmet KPU, uppdragsutbildningen 
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad samt de
enskilda kurserna har studenterna goda möjligheter och förutsättningar att utöva 
inflytande över kurser. I syfte att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete behöver
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andra utvärderingsinsatser i kurserna, utöver Evaliuate, dokumenteras och 
återkopplas till såväl lärare som studenter.

1.9 Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektivet i de kvalitetsgranskade utbildningarna fungerar överlag 
bra. Det är dock viktigt att betona att jämställdhetsperspektivet måste betraktas som 
alltid varande av högsta aktualitet och därmed ständigt uppmärksammas och 
utvecklas i det pågående arbetet.

Inom Yrkeslärarprogrammet behöver exempelvis jämställdhetsperspektivet 
ytterligare stärkas och fördjupas inom VFU-kurserna för att säkerställa 
måluppfyllelsen i dessa. Inom Masterprogrammet Adult Learning and Global 
Change och programmet KPU behöver genusperspektivet samt normkritisk 
reflektion och språkstöttande strategier stärkas.

Uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk 
verkstad och de enskilda kurserna överlag ett gott jämställdhetsperspektiv. De 
utvecklingsområden som behöver stärkas gäller bland annat framtagande av 
kurslitteratur som lyfter jämställdhetsperspektivet samt att ytterligare stärka inslag 
av normkritik.

1.10 Hållbarhetsperspektiv
Hållbarhetsperspektivet inom de tre utvärderade programmen behöver stärkas på 
olika sätt. Synliggörande i lärandemål, aktiviteter och säkerställande genom 
examination för alla studenter inom Yrkeslärarprogrammet är ett pågående 
utvecklingsarbete. Programmet KPU kommer ta perspektivet i beaktande vid 
utformningen av den ämnesdidaktiska strimman i utbildningen. För att explicitgöra 
hållbarhetsperspektivet inom masterprogrammet Adult Learning and Global 
Change lyfts från i programmets managementkommitté för en gemensam diskussion 
mellan de ingående lärosätena.

Det är viktigt att utvecklingen av detta perspektiv på olika sätt får stöttning från UV. 
Så kan exempelvis ske genom diskussioner och analyser i de gemensamma arenor 
som finns för programansvariga utbildningsledare.
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