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Bedömning och handlingsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

årskurs 4-6. 

Bedömning från dialogen med fakultetsledningen: Infoga matris med kommentarer 

 

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.   
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Stärka 

examination av VFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Införande av en gemensam 

kursintroduktion (mellan 

kursansvarig/examinator, 

handledare och studenter) inför 

varje VFU-kurs där bland annat 

lärandemål och bedömningskriterier 

klargörs.  

 

b) Införande av trepartssamtal 

mellan campuslärare, handledare 

och student i VFU-kurserna inom 

svenska och matematik utifrån 

filmade undervisningssekvenser. 

 

c) Campuslärare besöker student 

när hen genomför undervisning 

under avslutande VFU-kurs. 

Därefter hålls ett trepartssamtal 

mellan campuslärare, student och 

handledare. Bedömningssamtal 

Inför varje VFU-

kursstart med start HT 

2019 

 

 

 

 

 

VT 2020 för svenska, 

HT 2021 för 

matematik 

 

 

 

 

Från VT 2019 och 

fortgående 

 

 

 

Programansvarig utbildningsledare 

VFU och kursansvarig för aktuell VFU-

kurs 

 

 

 

 

 

Programansvarig utbildningsledare i 

samarbete med kursansvarig för aktuell 

VFU-kurs 

 

 

 

 

Kursansvarig för aktuell VFU-kurs 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Forts. stärka 

examination av VFU 

 

 

mellan kursansvarig/examinator 

och besökande campuslärare 

genomförs efter besöken. 

  

 

d) Som stöd för bedömning av 

studenters lärarförmågor finns 

professions- och utvecklingsguider 

som ska revideras kontinuerligt.  

 

e) I omdömesformulärens 

målformuleringar finns aktiva verb 

som det ska utvecklas en lathund för 

med kännetecken, som stöd för 

tolkning. 

 

f) Obligatorisk generell 

handledarintroduktion (online) 2,5 

timmar.  

 

g) Obligatorisk handledarutbildning 

om 7,5 hp för samtliga handledare i 

 

 

 

 

 

 

Från HT 2019 och 

fortgående 

 

 

Från HT 2019 och 

fortgående 

 

 

 

 

Från HT 2019 och 

fortgående 

 

 

Med start varje 

hösttermin från 2019 

 

 

 

 

 

 

Programansvarig VFU  

 

 

 

Programansvarig VFU och kursansvarig 

för aktuell VFU-kurs 

 

 

 

 

Programansvarig VFU  

 

 

 

Kursen ges av Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

4-6. (Det är en tvingande del av 

avtalet mellan LiU och kommunerna 

inom övningsskolorganisationen.)  

 

 

 

 

Programansvarig VFU ansvarar för att 

följa upp att avtalet efterföljs 

 

Förstärka innehåll och 

examination om 

relationen mellan 

vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 

a) Systematisera innehåll om 

kopplingen mellan vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet i 

samtliga kurser.  

 

b) Stötta studentens förståelse för 

hur dessa domäner är varandras 

förutsättningar genom 

förtydliganden i lärandemål och 

examination. 

 

c) Förstärka metodiktillämpningen 

generellt inom didaktik i kurserna. 

Från HT 2019 och 

fortlöpande 

 

 

 

Från HT 2019 och 

fortlöpande 

 

 

 

 

Från HT 2019 och 

fortlöpande  

Programansvarig utbildningsledare, 

UK- och ämnesansvarig, kursansvarig 

 

 

 

Programansvarig utbildningsledare, 

UK- och ämnesansvarig, kursansvarig 

 

 

 

Programansvarig utbildningsledare, 

UK- och ämnesansvarig, kursansvarig, 

kursmentor 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Förstärka progressionen 

vad gäller kvalitativa och 

kvantitativa metoder  

a) Förtydliga progression vad gäller 

kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder i UK-kurser och 

ämneskurser. 

 

b) Utvidga innehållet i 

vetenskapsteori kring kvantitativ 

forskningsmetod för alla studenter.  

 

Från HT 2019 och 

fortlöpande 

 

 

 

 

Från VT 2020 och 

fortlöpande 

 

Programansvarig utbildningsledare 

tillsammans med UK-råd, ämnesråd 

och programmöte 

 

 

 

Framför allt kursansvariga för UK7 och 

UK8 

Förstärka 

forskningsanknytning 

a) Bevaka att kravet i UVs 

beställning efterföljs så att minst 50 

procent av undervisningen 

genomförs av disputerade lärare.  

 

b) Öka medverkande lärares 

kännedom om varandras aktuella 

forskningsområden. 

 

c) Forskningsanknytningen ska 

tydliggöras för studenterna i varje 

kurs. 

Från VT 2020 0ch 

fortgående 

 

 

 

Från HT2019 

 

 

 

Från HT2019 

Programansvarig utbildningsledare 

ansvarar för att följa upp beställningen. 

 

 

UK- och ämnesansvariga samt 

kursansvarig tillsammans med 

programansvarig utbildningsledare vid 

programmöten. 

 

UK- och ämnesansvariga samt 

kursansvariga tillsammans med 

programansvarig utbildningsledare vid 

programmöten. 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Insatser för att öka 

svarsfrekvensen i  

Evaliuate  

 

Försök ska göras med att fylla i 

kursutvärderingen inom schemalagd 

tid.  

Från HT 2019 och 

fortgående 

Programansvarig utbildningsledare 

samordnar, kursansvarig i respektive 

kurs. 

Förstärka 

jämställdhetsperspektivet 

a) Jämställdhetsbegreppet ska, i 

enlighet med genuslektors 

genomlysning, synliggöras i 

arbetsformer och i vissa lärandemål. 

 

b) Litteraturlistor ska skrivas ut med 

hela förnamn.  

 

c) Bemanning ska representeras av 

både män och kvinnors medverkan.  

Klart 2021 Programansvarig bevakar att 

genuslektors rekommendationer 

genomförs. 

Kursansvariga ser över respektive kurs. 

 

Kursansvariga ser över respektive kurs. 

 

Programansvarig utbildningsledare 

bevakar att institutioner i möjligaste 

mån bemannar med både män och 

kvinnor. 

Förstärka 

hållbarhetsperspektivet i 

den 

utbildningsvetenskapliga 

kärnan 

Tydliggöra hållbarhetsperspektivet i 

kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnans 

lärandemål och examination 

Klart 2020 Kursansvarig i UK-kurser, efter beslut i 

UK-rådet om vilka kurser som lämpar 

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

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-09-10. I beslutet har deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna 

Cecilia Lindgren, Katarina Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Joakim Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ingrid 

Bergqvist, Åsa Ridne, Sofie Lindén, Sofia Ritenius, Kim Axelsson och Anja Rydén Gramner. Därutöver har närvarit ersättare Ann-Sofie 

Persson, genuslektor Eva Bolander, samordnare Pernilla Odelstam, kanslichef Catharina Magnusson, personalföreträdare Veerle Bergqvist 

och Andrzej Szklarski samt utbildningsledare Anna Johnsson Harrie, den sistnämnda föredragande. 

 

 

 

Jörgen Nissen     Anna Johnsson Harrie 

Dekan      Utbildningsledare 

 


