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Handlingsplan Grundlärarprogrammet inriktning 

fritidshem  

Bakgrund 

Under 2018 utvärderades Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem 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 Grundlärarprogrammet inriktning 

fritidshem. 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 

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem 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 Katarina Eriksson Barajas, 

Lina Söderman Lago, Joakim Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Sofie 

Lindén, Sofia Ritenius och Anja Rydén Gramner samt tjänstgörande ersättare 

Cecilia Axell, Ann-Sofie Persson och Martin Lundberg. Därutöver har närvarit 

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, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

Bedömningsmatris, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 
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Bedömning och handlingsplan för Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i 

fritidshem  

 

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 progressionen 

och variationen vad gäller 

kvalitativa och kvantitativa 

metoder 

 

 

 

a) Fortsätta den påbörjade 

kartläggningen av hur kvalitativ 

metod och kvantitativ metod tas upp 

i lärandemål, innehåll, examination, 

samt huruvida det förekommer en 

variation och progression av 

metodinslagen mellan kurserna. 

28/2 2020 

 

 

 

 

 

 

UK-ansvarig, FP-ansvarig och 

programansvarig utbildningsledare 

(PUL) 
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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) Utifrån kartläggningen utvidga 

innehåll med metodinslag av både 

kvantitativ metod och kvalitativ 

metod i utbildningens kurser så att 

metodinslag förekommer i samtliga 

fritidspedagogiska kurser och 

berörda UK-kurser med tydlig 

variation och progression. 

31 december 2020 Kursansvariga för de fritidspedagogiska 

kurserna och berörda UK-kurser 

(baseras på kartläggningen) 

 

Säkerställa examination av 

kvantitativa metoder 

 

a) Utifrån kartläggningen införa 

examination av kvantitativa metoder 

i den/de kurser som identifierats 

som lämpliga i kartläggningen  

31 december 2021 

 

Kursansvariga för den/de kurser som 

har identifierats som lämpliga i 

kartläggningen.  

Synliggöra 

fritidshemsundervisningens 

didaktiska frågor i 

programmets kurser. 

a) Sammanställa det 

kartläggningsarbete som gjorts om 

vilka didaktik- och metodikinslag 

som finns i de fritidspedagogiska 

kurserna. 

28 februari 2020 

 

 

 

Programansvarig utbildningsledare 

 

 

 

b) Genomföra en halvdag 

tillsammans med kursansvariga 

inom FP för att diskutera didaktik 

och metodik. 

31 mars 2020 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?  

c) Genomföra revideringar i 

kursplaner och kursinnehåll för 

synliggöra didaktik och metodik i 

FP-kurser. 

31 december 2022 Programansvarig utbildningsledare, FP-

ansvarig, kursansvariga 

Stärka examination av VFU 

 

 

a) Erbjuda gemensam 

kursintroduktion för handledare och 

studenter inför VFU-kurser som 

överstiger 2 hp. 

Från VT 2014 och 

fortlöpande 

Kursansvarig för berörda kurser, 

(programansvarig utbildningsledare?) 

b) Tillgängliggöra information från 

handledarträffar digitalt 

31 augusti 2020 Kursansvariga, programansvarig 

utbildningsledare 

c) Fortsätta utföra trepartssamtal  via 

digital teknik mellan campuslärare, 

handledare, och student i utvalda 

VFU-kurser 

Från VT 2016 och 

fortlöpande 

Kursansvariga för berörda kurser 
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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) Att campuslärare även 

fortsättningsvis besöker student när 

hen genomför undervisning under 

avslutande VFU-kurs. Därefter hålls 

ett trepartssamtal mellan 

campuslärare, student och 

handledare.  

Från VT 2017 och 

fortlöpande 

Kursansvariga för berörda kurs 

e) Revidera professions- och 

utvecklingsguiden så att den 

inkluderar en lathund med 

kännetecken för de aktiva verben i 

omdömesformulärens 

målformuleringar.  

15 mars 2020 Kursansvarig för VFU kurser, 

programansvarig utbildningsledare 

VFU, programansvarig 

utbildningsledare 

f) Fortsätta med den obligatoriska 

generella handledarintroduktionen 

(online) 1,5 timmar.  

Finns f.r.om VT 2019  

och handledare tar del 

av den kontinuerligt 

Programansavig utbildningsledare VFU 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

g) Kommunicera med huvudmän 

angående handledares medverkan i 

handledarutbildning om 7,5 hp för 

samtliga handledare i fritidshem.  

31 maj 2020 Programansvarig utbildningsledare VFU 

Stärka och utveckla VFU-

handledares kompetens om 

bedömning i 

fritidspedagogik 

a) Säkerställa riktade 

utbildningsinsatser i 

kursintroduktionen och 

handledarutbildning som berör 

bedömning i fritidspedagogik.  

31 december 2020 Programansvarig VFU 

Programansvarig utbildningsledare 

 

Fortsatt samverkansarbete 

med arbetslivsföreträdare 
a) Fortsätta med årlig 

programdag/alumnidag 

Årligt återkommande 

varje vår 

Programansvarig utbildningsledare i 

samarbete med STUFF 

Arbeta med samläsningens 

möjligheter och utmaningar 

med andra inriktningar på 

grundlärarprogrammet  

a) Utreda hur samläsning kan ske 

mellan olika inriktningar på 

grundlärarprogrammet utifrån en 

pedagogisk utgångspunkt och 

säkerställ att de olika 

inriktningarnas perspektiv 

synliggörs i undervisningen.  

31 maj 2020 Programansvarig utbildningsledare i 

grundlärarprogrammet 

UK-ansvariga 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Utveckla tydligare 

undervisning och 

arbetsformer som stödjer 

studenter i att hantera den 

dubbla yrkesrollen att 

arbeta både i skola och i 

fritidshem 

a) Göra en kartläggning över hur 

studenterna i olika kurser förbereds 

för den dubbla yrkesrollen (t.ex. 

litteratur, undervisning) 

31 maj 2020 

 

 

Programansvarig utbildningsledare, FP-

ansvarig, UK-ansvarig 

 

b) På ett programmöte diskutera 

kartläggningens resultat 

 31 dec 2020  

 

Programansvarig utbildningsledare, FP-

ansvarig, UK-ansvarig i samverkan med 

programmöte 

c) Se till att frågor om samverkan 

mellan ämne/fritidspedagogik/ UK 

berörs kontinuerligt på 

programmöte 

31 januari och framåt 

 

 

VT 2020 och framåt 

d) Utifrån kartläggningens resultat 

förstärka kurser med moment där 

den dubbla yrkesrollen berörs. 

31 dec 2021 

 

Programansvarig utbildningsledare, 

kursansvariga för berörda kurser 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Säkra den 

professionsinriktade och 

vetenskapliga kompetensen 

på kort och lång sikt. 

a) Utbildningsvetenskap bjuder in till 

en dialog med de institutioner som 

har beställningar på 

grundlärarprogrammets inriktning 

fritidshem om bemanning och 

rekrytering. Syftet med dialogen är 

att utforma en strategi som säkrar 

den professionsinriktade och 

vetenskapliga kompetensen på lång 

sikt. 

b)  Årlig avstämning med 

institutionerna i budget och 

verksamhetsdialogerna 

31 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årligen 

 

 

 

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?  

Förstärka och synliggöra 

hållbar utveckling inom den 

utbildningsvetenskapliga 

kärnan och 

fritidshemspedagogik 

 

 

 

 

a) Tydliggöra hållbarhetsperspektivet i 

lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination i kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan och 

fritidshemspedagogik 

 

31 december 2020 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.  






