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Handlingsplan Förskollärarprogrammet  

Bakgrund 

Under 2018 utvärderades Förskollärarprogrammet av Universitetskanslersämbetet, 

UKÄ. Våren 2019 gavs besked att UKÄ gav utbildningen omdömet ”hög kvalitet”.  

Den självvärdering som lämnades in till UKÄ samt det omdöme som UKÄ lämnat 

om utbildningen har legat till grund för den dialog som dekanatet, tillsammans med 

StuFFs utbildningsutvecklare, har haft med programansvarig utbildningsledare om 

Förskollärarprogrammet. Dialogen har resulterat i en bedömningsmatris och 

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

bedömningsmatrisen har programansvarig tagit fram förslag till handlingsplan för 

det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet. Handlingsplanen är förankrad med 

programmötet där lärare, kursmentorer och studentföreträdare ingår. 

 

Beslut 

Styrelsen för utbildningsvetenskap beslutar fastställa handlingsplanen för 

Förskollärarprogrammet i enlighet med bifogad handling. 

 

Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-11-19. I beslutet har 

deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina 

Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Joakim Samuelsson, Suzanne Parmenius 

Swärd, Sofie Lindén, Sofia Ritenius och Anja Rydén Gramner samt tjänstgörande 

ersättare Cecilia Axell och Martin Lundberg. Därutöver har närvarit ersättare Ann-

Sofie Persson, samordnande programansvarig utbildningsledare Sofia Kvist 

Lindholm, koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina Magnusson, 

personalföreträdare Andrzej Szklarski och programansvarig utbildningsledare 

Helene Elvstrand, den sistnämnda föredragande. 

 

 

 

Jörgen Nissen    Helene Elvstrand 

Dekan     Programansvarig utbildningsledare 

 

 

Bilagor 

Handlingsplan, Förskollärarprogrammet 

Bedömningsmatris, Förskollärarprogrammet 
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Bedömning och handlingsplan för Förskollärarprogrammet 

 

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

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

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Förstärka innehåll och 

examination om 

relationen mellan  

vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet   

a) Slutföra kartläggningen av hur 

beprövad erfarenhet och dess 

relation till vetenskaplig grund 

bearbetas i programmets kurser. 

28/2 2020 

 

 

 

Programansvarig 

utbildningsledare, UK- och FP-

ansvarig, berörda kursansvariga 

 

 b) Utifrån kartläggningen säkerställa 

att relationen mellan beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund 

uttrycks i lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination i 

en progression i utbildningens 

kurser. 

31 december 2021 Programansvarig 

utbildningsledare, berörda 

kursansvariga 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Synliggöra didaktik och 

metodik i FP- och UK-

kurser 

a) Färdigställa kartläggningen kring 

metodik och didaktiska inslag i FP- 

och UK-kurser 

31 januari 2020 

 

 

 

Programansvarig 

utbildningsledare, UK-ansvarig, 

FP-ansvarig, berörda kursansvariga 

b) Utifrån kartläggningen tydliggöra 

och förstärka didaktik- och 

metodikinslag i FP- och UK-kurser  

31 december 2022 Programansvarig 

utbildningsledare, UK-ansvarig,  

FP-ansvarig, berörda kursansvariga 

 

Säkra den 

professionsinriktade och 

vetenskapliga 

kompetensen på lång 

sikt. 

a) Utbildningsvetenskap bjuder in till 

en dialog med de institutioner som 

har beställningar på 

förskollärarprogrammet om 

bemanning och rekrytering. Syftet 

med dialogen är att utforma en 

strategi som säkrar den 

professionsinriktade och 

vetenskapliga kompetensen på lång 

sikt. 

31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

Dekan och programansvarig 

utbildningsledare  
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

b) Årlig avstämning med 

institutionerna i budget och 

verksamhetsdialogerna 

Årligen 

 

Dekan och programansvarig 

utbildningsledare 

Med utgångspunkt i den 

breddade rekryteringen 

säkerställa att 

förutsättningar finns för 

breddat deltagande i 

utbildningens kurser. 

Fortsätta utvecklingsarbetet genom 

att: 

a) se över hur kursinformationen kan 

tydliggöras och tillgängliggöras för 

studenterna och vidta lämpliga 

åtgärder. 

31 december 2020 Programansvarig 

utbildningsledare, studievägledare, 

kursansvariga 

 

b) Se över hur lärandeaktiviteter kan 

varieras för att underlätta breddat 

deltagande och baserat på översynen 

initiera lämpliga åtgärder. 

31 december 2020 Programansvarig 

utbildningsledare, studievägledare, 

kursansvariga 

c) Genomföra ett programmöte med 

särskilt fokus på att tillvarata 

erfarenheter från E-lärande 

projektets arbete med att stödja 

breddat deltagande. 

28 februari 2021 Programansvarig utbildningsledare 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

d) Sammanställa de åtgärder som 

vidtagits i utvecklingsarbetet i en 

rapport som utgör grund för arbetet 

med breddat deltagande. 

31 dec 2021 Programansvarig utbildningsledare 

Öka antalet män som 

slutför utbildningen  

 

 

 

a) Fortsätta genomföra de dialoger som 

påbörjats med manliga studenter för 

att öka kvarvaron bland manliga 

studenter på programmet och få tips 

på hur vi kan rekrytera fler män till 

utbildningen. 

31 mars 2020 Genuslektor, programansvarig 

utbildningsledare, kommunikatör 

och studievägledare i samarbete 

med STUFF och NLSek. 

 

b) Fortsätta att utveckla 

kommunikationsplanen avseende 

hur arbetet med att rekrytera fler 

män till utbildningen ska ske.  

15 mars 2020 Kommunikatör och 

programansvarig utbildningsledare 

i samarbete med genuslektor och 

studievägledare. 

c) Utifrån dialogerna med manliga 

studenter utforma insatser för att 

öka kvarvaron bland manliga 

studenter på programmet 

31 december 2021 Programansvarig utbildningsledare 

i samarbete med STUFF och 

NLSek. 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Rekrytera fler män som 

VFU-handledare 

a) Göra riktade satsningar för att få fler 

män som handledare i VFU-kurser 

31 dec 2023 Programansvarig VFU i samarbete 

med kursmentorer. 

Förstärka och synliggöra 

hållbar utveckling inom 

den 

utbildningsvetenskapliga 

kärnan och 

förskolepedagogik 

a) Tydliggöra hållbarhetsperspektivet i 

lärandemål,  lärandeaktiviteter och 

examination i kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan och 

förskolepedagogik 

31 december 2021 Kursansvariga och 

programansvarig 

utbildningsledare.  

 

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

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  






