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 Fungerar bra Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 

 

 X  Examinationsformer – I rapporten framgår inte hur individuell 

bedömning säkerställs vid alla examinationer (dvs hur de är 

rättssäkra). Under dialogen ventilerades detta och vissa saker 

klargjordes muntligt. Viktigt att klargöra denna aspekt i 

studiehandledningar och andra dokument så att detta tydliggörs för 

studenter.  Vid avrapportering till SUV år 3 ska vidtagna åtgärder 

presenteras.   

Tabellerna i den löpande texten stämmer inte överens med tabeller 

i bilagorna, vilket diskuterades under dialogen. Det är tabellerna i 

texten som är korrekta.  

Matrisen på sidan 18 i rapporten är ej helt komplett ifylld. Vid 

avrapportering till SUV år 3 ska en komplett matris presenteras.   

VFU-examination: I rapporten ingår inte klart och tydligt hur VFU 

examineras. Vid dialogen framgår att det finns flera olika typer av 

examinationer: självvärdering, loggbok, muntligt eller skriftligt 

omdöme av mentor/handledare samt skriftligt underlag inför 

lärarbesök från LiU.  Viktigt att klargöra denna aspekt i 

studiehandledningar och andra dokument så att detta tydliggörs för 

studenter. Vid avrapportering till SUV år 3 ska vidtagna åtgärder 

presenteras.   

Handledare/mentor saknas idag för studerande som gör VFU i 

egen tjänst. Detta behöver utredas vidare. Viktigt att alla studenter 



får möjlighet till stöd under sin VFU. Programansvariga uppmanas 

att ta kontakt med ansvariga för VFU inom Kompletterande 

pedagogisk utbildning som har ett fungerande system för detta.   

Utvecklingsområden av relevans lyfts fram i rapporten. Dessa bör 

ingå i handlingsplanen och genomföras. 

Utformning och 

genomförande 

 X  Planer finns gällande att göra om utbildning till modulsystem där 4 

halvfartskurser ges parallellt varje termin. Det är ett bra initiativ 

som bör utredas vidare. Det är mycket viktigt att bevaka 

progressionen inom programmet – såväl vetenskaplig som 

professionsinriktad progression (VFU). 

Forskningsanknytning 

 

X   Forskningsanknytningen inom programmet är god.  

Utvecklingsområden av relevans lyfts fram i rapporten och kan 

med fördel utvecklas vidare.  

Lärarkompetens 

 

X   Lärarkompetensen är god – både beträffande vetenskaplig 

kompetens och professionskompetens. Ett utvecklingsområde kan 

vara att se över det stöd som finns för handledare/mentorer (se 

ovan under måluppfyllelse).   

Arbetslivsperspektiv 

 

 X  En systematisk uppföljning av alumner saknas idag. Detta behöver 

man arbeta vidare med och hitta former för. 

Studentperspektiv 

 

 X  Ett imponerande arbete görs när det gäller att ta tillvara 

studentperspektivet i programmet (muntliga utvärderingar, 

kursgrupper, etc..). Kontakt med StuFF ska tas för att säkerställa ett 

samarbete med kåren för utbildningsbevakning.  

Fortsatt arbeta med att höja svarsfrekvensen på Evaliuate. 

Jämställdhetsperspektiv 

 

X   Jämställdhetsperspektivet i programmet är väl framskrivet i 

rapporten.  Utvecklingsområden av relevans lyfts fram i rapporten 

och kan med fördel utvecklas vidare. 



 

 

 

 

 

 

 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Under dialogen lyftes följande: Bra aktivt rekryteringstänk; utarbeta rutin för att följa upp studenter som fullföljt sina studier, men inte tagit ut sin 

examen; hur kan man uppnå en förbättrad genomströmning i halvfartskursen? 

 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Folkhögskollärarprogrammet vid LiU är Sveriges enda program av sitt slag. Rapporten visar på ett program som håller god kvalitet. Vi vill särskilt lyfta 

det goda samarbete som upparbetats med olika folkhögskolor i landet. Det borgar för en mycket god arbetslivsförankring för studenterna. Att det finns 

tydliga utvecklingsområden visar på ett gott kvalitetsarbete i strävan att ständigt förbättra utbildningen. I bedömningsmatrisen ovan pekas de 

viktigaste utvecklingsområdena ut.   

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

 

Underskrift dekan 

Hållbar utveckling 

 

 X  Hållbarhetsperspektivet kan stärkas i programmet och i det 

fortsatta arbetet med modulsystem är det viktigt att hållbar 

utveckling synliggörs i lärandemål, aktiviteter och examinationer.  


