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Beslut om handlingsplan 

Folkhögskollärarprogrammet 

Beslut 

Linköpings universitet (LiU), Styrelsen för utbildningsvetenskap, beslutar att 

fastställa handlingsplan för Folkhögskollärarprogrammet enligt bilaga. 

 

Skäl till beslut 

I LiU:s kvalitetssäkringssystem ska alla utbildningar granskar inom en sex års cykel. 

Under 2019 skrev programansvariga utbildningsledare för Folkhögskollärar- 

programmet en kvalitetsrapport. Denna rapport låg till grund för en dialog mellan 

dekanat, programansvariga utbildningsledare och studeranderepresentanter som 

genomfördes i januari 2020. Dialogen har resulterat i en bedömningsmatris och 

dekanens sammanfattande bedömning (se bifogad handling). Med utgångspunkt i 

bedömningsmatrisen har programansvariga tagit fram förslag till handlingsplan för 

det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet. 

 

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av 

programansvarig utbildningsledare Anders Hallqvist. I beslutet har deltagit 

undertecknad dekan Jörgen Nissen, ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina 

Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Joakim Samuelsson, Suzanne 

Parmenius Swärd, Åsa Ridne, Kim Axelsson, Sofia Ritenius och Anja Rydén 

Gramner samt tjänstgörande ersättare Jonas Bergman Ärlebäck och Martin 

Lundberg. Dessutom har närvarit ersättare Cecilia Axell, koordinator Caroline 

Kelly, kanslichef Catharina Magnusson samt personalföreträdare Veerle Bergqvist 

och Andrzej Szklarski. 

 
 

 
Jörgen Nissen 

 
Anders Hallqvist 

 
 
 
 
 
 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 



 

200319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handlingsplan Folkhögskollärarprogrammet 
 

Bedömning från dialogen med fakultetsledningen: matris med kommentarer finns i egen fil. 

 

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

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

 

 

Vad ska åtgärdas/ 
utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska 
det vara 
klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utveckling 
en genomförs? 

Tydliggöra att 
individuell 
bedömning 
säkerställs vid alla 
examinationer. 

Säkerställa att studiehandledningar 
innehåller information om hur 
enskilda studenters prestation 
examineras när arbeten och 
presentationer genomförs i grupp. 

Sept 
2020 

PUL 

 
Förtydliga 
måluppfyllelse. 

a) Uppdatera matrisen för 
måluppfyllelse i 
kvalitetsrapporten. 

Juni 
2021 

PUL 



 
 

b)   Instruktionen för 
examinationen för VFU ska 
förtydligas för att förstärka 
arbetet med måluppfyllelsen, 
särskilt examensmål 13. På den 
här punkten vill vi lyfta in en 
tydligare formulering i 
kriterierna för godkännande av 
den avslutande VFU- 
examinationen där kravet på 
detta tydliggörs. 

Sept 
2021 

PUL i samarbete med 
kursansvarig för kurs 
4 och 5 (VFU). 

Säkra handledning 
för studerande som 
gör VFU i egen 
tjänst. 

a) Studerande som gör VFU i egen 
tjänst får en av rektor utsedd 
kollega som kritisk vän och får 
därmed kollegial handledning. 

Sept 
2023 

PUL 

 b) Ta kontakt med VFU-ansvariga 
för KPU och 
Yrkeslärarprogrammet för att ta 
del av deras erfarenheter av att 
garantera handledning för 
studenter som gör VFU i egen 
tjänst. 

Sept 
2021 

PUL 

Stärka stöd för 
handledare/ 
mentorer på våra 
VFU-skolor 

a) Ta fram en utförligare 
instruktion för 
handledare/mentorer. 

 
b)  Inför och efter varje 

uppföljningssamtal med 
mentorer prata med de lärare 
som ansvarar för dessa 

Sept 
2023 

PUL i samråd med 
kursnasvariga 



 
 

uppföljande samtal med syftet 
att säkerställa att 
mentorer/handledare får 
erforderligt stöd. 

 
c) Ta kontakt med VFU-ansvariga 

för KPU och 
Yrkeslärarprogrammet för att ta 
del av deras erfarenheter av att 
stötta handledare. 

  

Tydliggöra för 
studenterna hur 
utbildningen är 
uppbyggd 

a) Varje kursansvarig lyfter 
helheten och den aktuella 
delkursens plats i denna vid 
delkursens start. Alla 
studiehandledningar innehåller 
en bild av helheten och de olika 
delarnas plats. 

Sept 
2020 

PUL samt 
kursansvariga. 

 b)   Vid första delkursen ges 
exempel på hur examensmål 
bryts ned i specifika lärandemål 
och lärandeaktiviteter och hur 
de examineras. Vid 
programmets avslutning visar vi 
en helhetsbild över hur vi 
genom olika lärandeaktiviteter 
har jobbat för att stödja 
studenterna att uppnå 

Juni 
2021 

PUL samt 
kursansvariga. 



 
 lärandemålen och 

examensmålen. 

  

 c) Programansvariga 
korrekturläser 
studiehandledningar för en 
extra kvalitetskontroll. 

Sept 
2020 

PUL 

 d) Varje delkursansvarig som 
avslutar en delkurs bokar ett 
stafettmöte med den som är 
ansvarig för kommande 
delkurs. 

Sept 
2020 

PUL samt 
kursansvariga. 

Tillvarata 
erfarenheter både 
hos studenter som 
har lärarerfarenhet 
och som inte har 
det. 

I den första delkursens 
studiehandledning peka på 
betydelsen av både ett 
inifrånperspektiv och ett 
utifrånperspektiv samt riskerna 
med att romantisera den 
erfarenhetsbaserade kunskapen 
och framhålla behovet av att växla 
mellan engagerad närhet och 
analytisk distans för att utvecklas i 
sitt yrkeskunnande. 

Sept 
2020 

PUL i samråd med 
kursansvarig för 
delkurs 1. 

Stärka studenterna 
för att möta 
heterogena 
deltagargrupper. 

I kurs 2 och 3 lyfter vi in exempel på 
vilka deltagargrupper de kan 
komma att möta. Vi ser över 
behovet av ny kurslitteratur med 
relevans för heterogenitet och 

inkludering. 

Februari 
2021 

PUL samt 
kursansvariga. 

Insatser för att öka 
genomströmningen 
. 

a) Stärka uppföljningen av 
enskilda studenters närvaro 
och inlämnade 

Sept 
2023 

PUL i samråd med 
studievägledare och 
administratör. 



 
 examinationer under 

programmets gång. 

  

 b) Systematiskt följa upp 
studenter som slutar utan 
att ha tagit alla poäng och 
inbjuda dessa och andra 
”dropouts” till att boka ett 
möte med studievägledaren 
för att planera hur de ska 
kunna ta upp studierna igen 
och fullfölja utbildningen. 

Sept 
2024 

PUL i samråd med 
studievägledare och 
administratör. 

Åtgärder för att öka 
söktrycket till 
helfarten. 

Utreda och för SUV föreslå ett 
modulsystem där hel- och halvfart 
samläser. Säkerställa att 
progressionen inom programmet 
bevaras, såväl vetenskaplig som 
professionsinriktad progression 
(VFU). 

Augusti 
2021 

PUL 

Stärka 
forsknings- 
anknytningen. 

Tillsammans med avdelningens 
forskningsledare diskutera och 
precisera hur 
forskningsöverbyggnaden till 
Folkhögskollärarprogrammet kan 
utvecklas. 

Februari 
2024 

PUL 

 
Minska 
sårbarheten vid 
lärarbyten. 

 
a) Konsekvent börja tillämpa ett 

system med dubbla 
kursansvariga, en 
huvudansvarig och en 
biträdande. 

 
Sept 
2020 

 
PUL 



 
 b) Skapa tydliga rutiner för 

kursöverlämningar 
(stafettmöten). 

Sept 
2020 

PUL samt 
kursansvariga. 

 
Säkerställa 
lärarkompetens. 

 
Initiera dialog med institutionen om 
rutiner för fortbildning och 
kompetensutveckling, för lärarna 
på programmet. 

 
Juni 
2021 

 
PUL 

Kompetens- 
inventering. 

Inventera vilka personella resurser 
som finns på andra avdelningar och 
institutioner på LiU som kan har 
kompetens relevant för 
programmet. 

Juni 
2024 

PUL 

Systematisk 
uppföljning av 
alumner. 

Skapa ett register över studenter 
som avslutat sina studier hos oss. 
Bjuda in dem till vår återkommande 
forskningsdag, fortbildningskurser 
och andra relevanta arrangemang. 

Februari 
2022 

PUL 

 
Insatser för att 
öka 
svarsfrekvensen 
Evaliuate. 

Fortsatt arbeta med att höja 
svarsfrekvensen på Evaliuate 
genom att skriva in det i 
studiehandledningarna och 
regelbundet påminna studenterna 
om att Evaliuate ger oss viktig 
kompletterande information om 
programmets kvalitet. 

Sept 
2021 

PUL samt 
kursansvariga. 

Stärka förankring 
hos StuFF i arbetet 

Kontakt med StuFF tas för att 
säkerställa samarbetet med dem 

Sept 
2021 

PUL 



 
med studerande- 
inflytande. 

som har ansvar för 
utbildningsbevakning. 

  

 
Stärka arbetet med 
hållbar utveckling. 

 
Hållbar utveckling 
skrivs in i lärandemålen 
för den tredje delkursen 
och synliggörs i 
lärandeaktiviteter och 
examinationer. 

Sept 
2022 

PUL samt 
Kursansvariga. 

Åtgärder för 
breddad 
rekrytering. 

Tillsammans med kommunikatör ta 
fram och implementera åtgärder 
för breddad rekrytering. Avsikten är 
att nå mer heterogena 
studentgrupper. 

Sept 
2024 

PUL i samråd med 
kommunikatörer. 

Säkerställa 
progression när det 
gäller normkritik 
mellan de olika 
kurserna. 

Bygga våra normkritiska 
lärandeaktiviteter i tre steg. 

Sept 
2020 

PUL och 
kursansvariga. 

 

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

biläggas handlingsplanen. 

 


