
 
Hör till pilotutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 
 

 
1(4) 

 
 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 

 

LiU Kvalitetssäkring 2017 

Handlingsplan1 för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, 2017-2022 

Under 2017 har utbildningen granskats av UKÄ och håller enligt beslut 171031 ”hög kvalitet”.2 Denna handlingsplan har tagits fram utifrån 
självvärderingen, intervjuer under UKÄs platsbesök, UKÄs yttrande och beslut och den utbildningsdialog som hölls i Utbildningsvetenskaps 
grundutbildningsnämnd 171116. Utöver de åtgärder som här listas fortgår löpande kvalitetsarbete och kvalitetssäkring inom utbildningen, 
utifrån etablerade arbetssätt och i enlighet med nationella och lokala styr- och policydokument.  
 
Arbetsprocess: 

- Utifrån genomförd självvärdering, inom ramen för UKÄ:s pilotutvärdering, presenterades 2017-03-01 resultat för inbjudna ämnes-och 
kursansvariga för F-3. Därefter har förslag till handlingsplan utarbetats av programansvariga utbildningsledare (PUL). 

- Vid Programmöte 2017-08-16 diskuterades och prioriterades möjliga och önskvärda åtgärder/utvecklingsprojekt , hur och när de kan 
genomföras samt vem som kan ansvara för genomförandet. 

- Vid Programmöte 17-10-11 redogjorde PUL för de åtgärder man fortsatt att arbeta med utifrån diskussionen i tidigare Programmöte 
och Studentråd. 

                                                           
 
 
1 Enligt LiUs mall. 
2 Pga att utbildningen granskats av UKÄ ersätts kvalitetsrapport enligt LiUs mall av den självvärdering som skrivits enligt UKÄs mall och riktlinjer. 
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- Vid utbildningsdialog i Utbildningsvetenskaps Grundutbildningsnämnd 171116 diskuterades självvärderingen, UKÄs bedömning och 
förslag till handlingsplan. Nämnden uppdrog åt programansvariga att i samråd med ordföranden (prodekan) färdigställa förslag till 
handlingsplan inför beslut i Styrelsen för utbildningsvetenskap. 

- Styrelsen för utbildningsvetenskap fastställde handlingsplan vid sitt sammanträde 2017-12-05. 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Genomfört (datum) 
Utfall 

Tydliggöra och stärka 
den röda tråden genom 
utbildningen, för 
studenter och lärare 

a) systematisk 
överlämning från 
kursansvarig i en kurs 
till kursansvarig i 
nästföljande kurs 
tillämpas (tex 
organisation, 
progression, 
examination) 

b) mall för 
studiehandledningar 
införs 

c) gemensamt 
referenssystem 
tillämpas 

Implementeras successivt 
fr o m 2017 
Klart juni 2019 
 

 

Programansvariga 
utbildningsledare (PUL) i 
samarbete med 
kursansvariga 
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Ytterligare utveckla och 
förstärka 
studentrepresentationen 

a) främja StuFFs 
rekrytering av 
studenter till ämnesråd 

b) driva och utveckla 
arbetet i studentråden 
(ett på varje campus, 
där två studenter från 
varje årskull deltar). 

a) Klart 2022 
b) Klart juni 2018 

 

PUL i samarbete med 
studentkåren StuFF 

 

Införa språkligt stöd 
som riktad insats för 
studenters ökade 
måluppfyllelse 

Individuell kartläggning, 
undervisning individuellt och i 
grupp under utbildningens 
första termin. 

Klart januari 2018 
Utvärdering februari 2018 

Språkcentrum vid IKK 
PUL 
Kursansvariga inom UK 
(utbildningsvetenskaplig 
kärna). 

 

Tydliggöra ”hållbar 
utveckling” i 
utbildningen 

Precisera hållbar utveckling i 
lärandemål i kurserna inom  
teknik, NO och SO. 

Januari 2018 PUL 
Ämnesansvariga 
Kursansvariga 

 

Tydliggöra ”digital 
kompetens” i 
utbildningen 

Precisera digital kompetens i 
lärandemål inom ämnet Teknik. 
Införa digital kompetens som 
kursinnehåll i ämnet 
matematik. 

Januari 2018 PUL 
Ämnesansvariga 
Kursansvariga 

 

Tydliggöra 
”mångkulturella 
aspekter av 
undervisning och 
lärande” i utbildningen 

Precisera mångkulturella 
aspekter i lärandemål i kurser 
inom svenska, engelska och SO.  

Juni 2018 PUL 
Ämnesansvariga 
Kursansvariga 
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Verka för att 
utbildningen långsiktigt 
kan utvecklas för att 
effektivisera 
resursanvändning, 
vara attraktiv för fler 
presumtiva studenter 
och möta samhällets 
behov av lärare i F-3 

 

Delta i pilotprojekt inom LiUs 
satsning på e-lärande, med 
fokus på kommunikation 
mellan campus. 
Undersöka alternativa sätt att 
ge utbildningen, t ex med lägre 
studietakt och/eller inslag av 
distansstudier, och möjligheten 
att ge utbildningen med olika 
profil (t ex en profil vid 
respektive campus) 

Juni 2022 PUL 
Områdesledning 
Styrelsen för 
Utbildningsvetenskap 

 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  
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