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Aspektområde: område, miljö och resurser 

Aspekt 1: Yrkesexamen 

Bedömningsgrunder:  
A. Definitionen och avgränsningen av yrkesutbildningen är adekvat och överensstämmer med
yrkesexamen i examensordningen.

Nedan redovisas hur utbildningen förhåller sig till examensordningen och hur dess delar 

relaterar till varandra. Som grund för självvärderingen som helhet beskrivs också den 

organisation som byggts upp för att leda och kvalitetssäkra utbildningen. 

Utformningen av Grundlärarprogrammets inriktning F-3 vid LiU 
Utbildningen genomförs i enlighet med utbildningsplan och kursplaner, vilka följer 

högskoleförordningen, LiUs utbildningsordning och området Utbildningsvetenskaps egna 

beslut om utformning av utbildnings- och kursplaner. I utbildningsplanen finns den 

grundlärarexamen utbildningen leder till specificerad och kommunicerad i relation till nationell 

referensram för examina. Utbildningen följer en grundstruktur med fyra progressionsnivåer, 

som gäller för samtliga grundlärarutbildningar vid LiU. 

Utbildningen är indelad i tre grundnivåer; grundläggande nivå (G1), fortsättningsnivå (G2) 

och fördjupningsnivå (G3) samt en avancerad nivå (AV) (se figur 1 med länkade kursplaner). 

Progression i didaktiskt och vetenskapligt kunnande uppnås genom att kunskaper och 

färdigheter från kurser på lägre nivå breddas och fördjupas på nästa nivå (se aspekt 4-6 för 

exempel). Vidare sker progression inom ämnet genom att studenternas specifika 

ämneskunnande utvecklas och fördjupas inom ämneskurserna. För att säkerställa progression 

Figur 1 Studiegång och progressionsnivåer 
 

(A
V

) 

År 4

År 3

År 
3

 (
G

3
) 

År 
4

År 2

År 1

UK 1 
UK 1 5 hp 

SO 30 hp 

SO1 13,5 hp 
SO2 13,5 hp 

SO-VFU 3 hp 

SV 30 hp 
SV 25,5 hp 

SV-VFU 4,5 hp 

MA 30 hp 
MA1 13 hp 

MA2 12,5 hp 
MA-VFU 4,5hp 

UK 2 
UK2 8,5 hp 
VFU 1,5 hp 

TK 7,5 hp 
TK 7,5 hp 

NO 22,5 
NO 19,5 hp 

NO-VFU 3 hp 

Självständigt arbete 1 
Forskningskonsumtion 

15 hp inom  

MA, NO, SO, SV, eller TK  

UK 5 
UK5 
7,5 hp 

UK 6 
UK6 

7,5 hp

ENG 15 hp 
ENG 15 hp 

UK 7 
UK7 7,5 hp 

UK 8 
UK8 9 hp 

Självständigt arbete 2 
Forskningsproduktion 

15 hp inom  

MA, NO, SO, SV, eller TK 

VFU 
VFU 13,5 hp 

UK 3 
UK3 7,5 hp 

UK 4 
UK4 7,5 hp (G

1
) 

(G
2

) 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.704832/Beslutomutbildningsordningfrutbildningpgrundnivochavanceradnivpdf.pdf
http://old.liu.se/utbildning/program/larare/student/utbildningsplaner/1.452994/Grundlrarprogrammet.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706704/ProgressioninomgrundlrarutbildningenvidLinkpingsuniversitet.docx
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-1-allmandidaktik-972g01/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-2/samhallsorienterade-amnen-1-972g20/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-2/samhallsorienterade-amnen-2-972g21/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-2/samhallsorienterade-amnen-verksamhetsforlagd-utbildning-972g09/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-3/svenska-972g07/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-3/svenska-verksamhetsforlagd-utbildning-972g37/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-4/matematik-1-972g10/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-4/matematik-2-972g11/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-4/matematik-verksamhetsforlagd-utbildning-972g38/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-2-utveckling-och-larande-972g17/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-2-utveckling-och-larande-vfu-972g18/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-5/teknik-972g14/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-5/naturorienterande-amnen-972g13/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-5/naturvetenskap-verksamhetsforlagd-utbildning-972g28/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/examensarbete-1-matematik-972g24/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/examensarbete-1-naturorienterande-amnen-972g25/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/examensarbete-1-samhallsorienterande-amnen-972g26/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/examensarbete-1-svenska-972g27/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/examensarbete-1-inom-amnet-teknik-med-amnesdidaktisk-inriktning-forskningskonsumtion-972g36/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/utbildningsvetenskaplig-karna-5-sociala-relationer-och-larares-ledarskap-972g22/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-6/utbildningsvetenskaplig-karna-6-specialpedagogik-972g23/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-7/engelska-972a01/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-7/utbildningsvetenskaplig-karna-7-skolutveckling-och-utvardering-972a02/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-7/utbildningsvetenskaplig-karna-8-teori-och-metod-972a03/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/examensarbete-2-matematik-972a05/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/examensarbete-2-naturorienterande-amnen-972a06/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/examensarbete-2-samhallsorienterande-amnen-972a07/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/examensarbete-2-svenska-972a08/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/examensarbete-2-teknik-972a09/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-8/avslutande-verksamhetsforlagd-utbildning-972a04/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-3-kunskapsbedomning-972g03/kursplan?l=sv
http://liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-4-utbildningshistoria-skolans-samhalleliga-roll-och-vardegrund-972g04/kursplan?l=sv
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A08
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har kursernas lärandemål utformats utifrån en progressionskarta som svarar mot 

examensmålen. 

 

Utbildningen omfattar kurser om 240 högskolepoäng fördelade på 60 hp studier inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier, varav 15 hp 

VFU, samt ytterligare 15 hp VFU under termin 1 och 8. Praktiska och estetiska lärprocesser 

ingår i examinerande moment inom ämneskurserna. I länkad tabell förtydligas vilka UK-

kurser som behandlar det innehåll som föreskrivs i examensordningen. 

 

För att studenten ska ges möjlighet att sammanlänka centrala dimensioner i lärararbetet är 

VFU integrerat med ämnesstudierna. Ämneskurserna innehåller ämnesdidaktiska moment och 

relateras till UK-kurserna (se aspekt 4-6 och ”arbetslivsperspektiv”). Utbildningens olika 

delar knyts samman genom den avslutande VFU-perioden och självständigt arbete. 

 

I utbildningen ingår två självständiga arbeten med ämnesdidaktisk inriktning, om 15 hp 

vardera. Det första arbetet är inriktat på sammanställning och analys av tidigare forskning 

(forskningskonsumtion) medan det andra handlar om insamling, bearbetning och analys av 

empiriskt material (forskningsproduktion). Det konsumtionsinriktade arbetet markerar vikten 

av att kunna förhålla sig till för läraryrket relevant forskning, medan det produktionsinriktade 

arbetet fokuserar på de processer som formar kunskap. Tillsammans ska de bidra till en 

fördjupning av studentens vetenskapliga kunnande. De självständiga arbetena kan skrivas 

enskilt eller i par. Normen är parabete, vilket möjliggör ett mer omfattande empiriskt material, 

kollektivt lärande och mer tid för återkoppling från handledare och examinator. Individuell 

examination säkerställs genom att varje student prövas på sin förmåga att presentera det 

vetenskapliga arbetet, och motivera och argumentera för val och hantering av t.ex. teori, 

metod och analys (se Utredning och beställning).  

 

När det gäller utbildningen som helhet leder både generella och riktade uppföljningar till att 

utvecklingsområden identifieras och åtgärder vidtas. Ett exempel är den 

ämnesomfångsutredning som gjorts med fokus på hur väl utbildningen lever upp till 

examensordningens mål om läs-, skriv- och matematikinlärning, kommunikation och 

språkutveckling. Utredningen visade att ämnenas omfattning och placering i studiegången är 

tillfredsställande, men ett tydligt behov av att öka undervisningstiden i svenska identifierades 

för att säkerställa studentens fördjupade kunskap inom ämnet. SUV fattade därför 2015 beslut 

om en årlig förstärkning om 400 000 kr som utjämnar skillnaden i klassning mellan SV och 

MA. Nya kursmoment kunde därmed införas som fokuserar på förskoleklassens innehåll och 

rör skriftspråket, läs- och skrivsvårigheter samt språk och språkutvecklande arbetssätt för barn 

med svenska som andra språk. 

Organisation för kvalitetssäkring 
Grundlärarprogrammets inriktning F-3 ges i Linköping (90 platser) och Norrköping (60 

platser). I det följande presenteras den organisationsstruktur som byggts för att stödja 

genomförande och kvalitetssäkring. Utbildningen är organisatoriskt placerad under området 

Utbildningsvetenskap (motsvarar fakultet). Området leds av styrelsen för 

utbildningsvetenskap (SUV) där områdets dekan är ordförande. SUV har i uppdrag att främja 

kvalitet i utbildning och att i samverkan med rektor och fakultetsstyrelser utveckla och 

tillämpa system för kvalitetsgranskning och kvalitetsutveckling. Under SUV sorterar 

Grundutbildningsnämnden (GUN) där prodekan med ansvar för grundutbildning är 

ordförande. GUN har ett särskilt uppdrag att bereda, initiera och vägleda kvalitetsarbete. I 

SUV och GUN ingår studeranderepresentanter som utses av studentkåren. Två 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706705/Progressionskarta.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706706/Studierinomdenutbildningsvetenskapligakrnan.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707150/forskningskonsumtion-ex-arb-1-matematik-problemlosning.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707151/forskningsproduktion-ex-arb-2-matematik-f-3-larares-uppfattningar-om-arbetet-med-problemlosning-i-matematikundervisningen.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2013/protokoll-2013-02-05/1.444030/7.RapportUtredningavexamensarbetetssyfteochrollpdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/delegationsprotokoll-2016/1.673133/5.RevideringavpreciseradbestllningExamensarbeteiGrundlrarprogrammetF-3och4-6.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-03-03/1.626589/5.mnesomfngsutredningenF-3.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse?l=sv
http://old.liu.se/uv/omuv/grundutb?l=sv
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programansvariga utbildningsledare leder och utvecklar grundlärarutbildningen, F-3, i 

samarbete med en rad olika funktioner och grupper vid kansliet för utbildningsvetenskap, och 

med lärare och administration vid de olika institutioner som utför utbildningsuppdrag. 

 

Utbildningens ämnen leds och utvecklas på institutionsnivå av ämnesråd. Ämnesråden har det 

övergripande samordningsansvaret för kurserna i ämnet inom programmet. Motsvarande råd 

för den utbildningsvetenskapliga kärnan kallas UK-råd. Rådens studeranderepresentanter 

utses av kåren. Därtill finns ett ämnesdidaktiskt forum med särskilt uppdrag att stödja utbyte 

och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området 

Utbildningsvetenskap. Vidare förs en kontinuerlig dialog mellan kursansvariga för kurser som 

följer på varandra, i syfte att säkerställa vetenskaplig och didaktisk progression samt variation 

i fråga om undervisnings- och examinationsformer. Programansvariga utbildningsledare 

sammankallar regelbundet ämnesansvariga, UK-ansvariga och studeranderepresentanter till 

programmöte. Syftet är att diskutera gemensamma frågor (t.ex. progression, VFU, 

självständigt arbete) och få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan olika ämnen för att stärka 

den röda tråden genom utbildningen. 

 

LiU var ett av de lärosäten som ingick i UKÄs fördjupade utvärdering av VFU. I rapporten 

till UKÄ (LiU-2015-00312) beskrivs hur LiU arbetar för att kvalitetssäkra den 

verksamhetsförlagda utbildningen. I linje med UKÄs rekommendationer till lärosätena har 

LiU fortsatt arbetet med att tydliggöra kopplingen mellan lärandemål och bedömningskriterier 

och att vidareutveckla arbetet med bedömningsunderlag (se ”arbetslivsperspektiv”, beslut och 

reviderad utvecklingsguide). Ytterligare en åtgärd är att skolhuvudmännen nu ska överta 

arbetet med VFU-placeringar, vilket frigör medel för bl.a. examination. Förhandlingar pågår 

och avtal skrivs under våren 2017. 

 

För att tydliggöra att utbildningen styrs och genomförs med fokus på kvalitet, används ett 

beställar- och utförarsystem med tillhörande utvärdering. Riktlinjer och kvalitetskrav för 

samtliga kurser inom utbildningen uttrycks i en generell beställning av utbildningsuppdrag. 

Området riktar därutöver kursspecifika beställningar till institutioner vid LiU (se ”personal”), 

och dessa är kopplade till de anslag som fördelas för genomförande. Beställningarna, 

inklusive de krav som ställs på utförandet, följs upp genom årliga budget- och 

verksamhetsdialoger mellan områdesledning (dekanat, controller, kanslichef, 

utbildningsledare) och representanter för kursgivande institutioner (prefekt, 

avdelningschef/studierektor, ekonomiansvarig). Skriftliga utvärderingar av beställningarna 

genomförs efter tre kursomgångar, då kursgivande institutioner besvarar frågor som rör 

förutsättningar för att utföra uppdraget, bemanning och kompetens för uppdraget, hur ämnes-

/UK-råden och samordning fungerar, hur kursmedel används och fördelas, antal timmar 

schemalagd undervisning etc. (se utvärderingsmall). Utvärderingarna indikerar om något 

behöver förändras, och det som aktualiseras följs upp i lämpligt forum, t.ex. ämnes-/UK-råd. 

Resultatet av utvärderingen utgör underlag för SUVs beslut om beställning för kommande 4-

årsperiod. 
 

För att identifiera styrkor och utvecklingsområden i utbildningen genomförs uppföljningar av 

studenters och lärares erfarenheter av genomförda kurser (se aspekt 4-6). Planeringstal, 

studieavbrott, förändringar och särskilda utmaningar i programmet följs upp och diskuteras 

genom årliga verksamhetsberättelser i GUN. För att kvalitetssäkra utbildningen genomförs 

därtill mer riktade utvärderingar utifrån aktuella frågeställningar (se t.ex. 

ämnesomfångsutredning som redovisats ovan och analys av progression med avseende på 

genusfrågor under ”jämställdhetsperspektiv”). 

http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2014/protokoll-2014-12-09/1.608367/11.Utredningommnesdidaktisktsamarbete.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-09-22/1.654544/10.Faststllandeaventregradigbetygsskalaivfu-kurser.pdf
http://old.liu.se/utbildning/program/larare/student/vfu/dokument/utvecklingsguider-antagna-fran-2011-reviderade/1.706709/GLPF-3och4-6Utvecklingsguideochplan-20161206pdf.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707695/programbestallning.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2016/2016-05-31/1.686898/8gGrundlrarprogrammetF-3-Matematik.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-05-26/1.638493/8.Utvrderingavbestllningavutbildningsuppdrag.pdf
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Aspekt 2: Personal 

Bedömningsgrunder:  

A. Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens 

innehåll och genomförande.  

B. Lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt upp för att säkerställa 

att utbildningen håller hög kvalitet.  Resultat av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för 

kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.  

 

Bifogad lärartabell visar vilka lärare som har utfört uppdrag inom utbildningen under den 

aktuella tidsperioden. Antalet lärare påverkas av att utbildningen bedrivs på två orter där 

lärare med relevant kompetens från respektive campus nyttjas. Vidare påverkas antalet lärare 

av att föreläsare med spetskompetens inom aktuella ämnen och forskningsområden anlitas 

inom de olika lärprogrammen. Deras individuella insats i grundlärarprogrammet, F-3, är 

förhållandevis liten (se lärartabell), medan deras totala insats i lärarprogrammen kan vara stor. 

Nedan beskrivs och analyseras hur området Utbildningsvetenskap och verksamma 

institutioner arbetar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och uppföljning. 

Området Utbildningsvetenskaps arbete med kompetensförsörjning, 
uppföljning och utveckling 
Bemanning av utbildningsuppdrag inom lärarprogrammen vilar på kompetensinventering av 

vilka miljöer vid LiU som har adekvat: 

• ämneskompetens  

• vetenskaplig kompetens inom relevant ämne  

• ämnesdidaktisk kompetens  

• yrkeserfarenhet inom relevant stadium/verksamhetsområde  

• erfarenhet av lärarutbildning  

• relation mellan forskning och grundutbildning.  

 

Med utgångspunkt från detta bereds och fattas beslut om värd- och samarbetsinstitutioner för 

utbildningsuppdragen (se förteckning). I vissa fall involveras hela miljöer och i andra fall 

anlitas enskilda personer med nyckelkompetens.  

 

I beställning av utbildningsuppdrag till värd- och samarbetsinstitutionerna uttrycks bland 

annat att 1) bemanning av kurser ska utgå från kursens innehåll och inriktning, 2) lärare med 

ämnesdidaktisk kompetens ska knytas till kurserna, 3) kursmentor för det aktuella ämnet ska 

samverka med kursledning och övriga lärare kring kursernas förberedelse, genomförande och 

uppföljning, och 4) minst 50 procent av undervisningen ska genomföras av disputerade lärare 

inom för ämnet relevanta kunskapsområden. Institutionernas samlade kompetens följs upp av 

styrelsen för utbildningsvetenskap genom beställningsutvärderingarna (se ”yrkesexamen”). 

 

Hösten 2016 genomfördes en översyn av organisationen för lärarprogrammen (LiU-2015-

0177), och i samband med denna identifierades styrkor och utvecklingsområden vad gäller 

beställningssystemet. En styrka som lyftes fram var att beställningssystemet medför att den 

studerande får tillgång till god kompetens inom samtliga ämnen och områden, samtidigt som 

bemanningen av stora kurser säkerställs. En svaghet som påtalades var att beställningarna 

ibland medför lärarresor mellan campus som blir belastande för kursbudget. Detta beror dels 

på att LiUs policy föreskriver att det är lärare, inte studenter, som ska resa, dels på områdets 

ambition att alltid utnyttja lärosätets samlade kompetens, oavsett vid vilken ort denna finns. 

Här har vi påbörjat ett utvecklingsarbete med att, utan att tumma på kompetenskravet, 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707474/forteckning-over-kursgivande-institutioner.docx
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utforma och rikta beställningar så att lärarresor minimeras samt tydliggöra när undantag från 

resepolicyn kan göras (se beställning). 

 

Ett ytterligare utvecklingsområde handlar om stöd till institutionerna inför rekrytering, och 

där vidtas nu åtgärder. Under 2016 har områdesledningen t.ex. initierat diskussioner med 

institutionerna kring hur pensionsavgångar ska hanteras gällande de estetiska och 

naturvetenskapliga ämnena. Bland annat diskuteras byte av värdinstitution för 

utbildningsuppdrag samt möjlighet till delade anställningar mellan institutioner. 

Institutionernas arbete med kompetensförsörjning, uppföljning och utveckling 
En analys av bifogad lärartabell visar att undervisande lärare i utbildningen har relevant och 

hög ämnesdidaktisk och vetenskaplig kompetens. Lärarna är utbildade inom ämnen som är 

relevanta för utbildningsuppdragen, 63 % har en lärarexamen och 57 % är disputerade. 

 

Kursgivande institutioner ansvarar för att lärarnas kompetens utvecklas såväl individuellt som 

kollegialt. Olika sätt att utveckla den kollegiala kompetensen förkommer, t.ex. genom 

lärarträffar eller internat med fokus på pedagogiska frågor. Kollegiala erfarenhetsutbyten 

syftar till att stärka kompetensen vad gäller bland annat undervisning, kursansvar, 

examination och handledning. På individuell nivå skapas förutsättningar för lärare att utveckla 

sin kompetens. Flera lärare har även forskning i tjänsten genom att de erhållit externa eller 

interna medel. 

 

Institutionerna följer upp lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling genom 

medarbetarsamtal, verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, uppföljning av 

forskningresultat via publikationer, konferenser och seminarier, samt genom programmens 

uppföljningar och utvärderingar.  

 

Mot bakgrund av uppföljningarna har under det senaste verksamhetsåret flera åtgärder 

vidtagits vid de institutioner som utför större delen av utbildningsuppdragen. Vid institutionen 

för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) har exempelvis kompetensutvecklingsmedel fördelats 

till institutionens lärare för att avsätta tid för projektansökningar, forskning och 

kursutveckling. Vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har några 

adjunkter, inom ramen för sin kompetensutveckling, påbörjat forskarutbildning. Ett fortsatt 

utvecklingsarbete består i att öka tid för kompetensutveckling och hitta ännu bättre modeller 

för hur forskning och undervisning kan kombineras arbetsmässigt. För att säkerställa att 

lärarnas sammantagna kompetens står i proportion till utbildningens innehåll och 

genomförande pågår ett strategiskt rekryteringsarbete inom bland annat svenskdidaktik, 

matematikdidaktik, lärares ledarskap och specialpedagogik. Området har inlett s.k. 

verksamhets- och kompetensdialoger med institutionerna där analys av kompetenssituationen 

och eventuella behov av strategisk rekrytering behandlas. 

 

  

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706703/Missivkursbestllningartermin5.docx
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Aspekt 3: Utbildningsmiljön 

Bedömningsgrunder: 

A. Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö och 
relevant samverkan sker med det omgivande samhället.  

B. Utbildningens forskningsanknytning och samverkan med det omgivande samhället följs systematiskt 
upp. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker 
till relevanta intressenter. 

Kompetensmässigt vilar utbildningen på två ben: forsknings‐ och utbildningsmiljöer inom 

universitetet, och skolmiljöer i regionen. En ständig växelverkan mellan dessa miljöer präglar 

utbildningen, vilket syftar till att skapa goda förutsättningarna för den studerande att 

successivt utveckla sitt professionella kunnande och förbereda sig för arbetslivet. 

Forskningsanknytning i utbildningen 
För att skapa en stark forskningsanknytning i utbildningen riktas kursbeställningarna till 

institutioner som bedriver forskning inom aktuella områden (se förteckning över 

forskningsmiljöer som medverkar i utbildningen). Exempelvis beställs kursen svenska av IBL 

och IKK (Institutionen för kultur och kommunikation), där två forskningsmiljöer inom ämnet 

svenska finns. Vid IBL bedrivs forskning om barns och elevers läs- och skrivutveckling, samt 

om läs- och skrivundervisningens didaktik. Vid IKK bedrivs forskning om svenska språkets 

ljudsystem och språk- och litteraturdidaktik.  

 

Beställningarna ställer krav på att en stor del av utbildningsuppdragen ska utföras av 

disputerade lärare inom för ämnet relevanta kunskapsområden, och studenterna får 

kontinuerligt möta föreläsare och seminarieledare som forskar inom aktuellt ämne. 

Studenterna tillägnar sig ett forskande förhållningssätt genom att söka efter, läsa och diskutera 

vetenskaplig litteratur. Vidare genomgår de en kurs i vetenskaplig teori och metod (UK8), och 

övar på att utforma och genomföra en egen vetenskaplig studie (examensarbete 1 och 2). Som 

ett led i att föra teori och praktik närmare varandra presenterar studenten sitt första 

examensarbete (forskningskonsumtion) för skolans lärare under avslutande VFU. 

Professionsanknytning och samverkan med omgivande samhälle 
Professionsanknytningen i utbildningen stärks bland annat genom de kursmentorer som 

medverkar i kursernas planering, genomförande och uppföljning. Kursmentorerna är 

verksamma lärare, utvalda utifrån särskild kompetens inom aktuellt ämne/område samt 

dokumenterad erfarenhet av undervisning inom relevant verksamhetsområde. Kursmentorn 

håller bland annat seminarier med studentgrupper, med fokus på sambandet mellan teori med 

praktik, och de stödjer studenternas bearbetning av kursinnehållet utifrån egna exempel från 

undervisning i klassrumsmiljön. Genom kursmentorsfunktionen och VFU, och genom att 

verksamma lärare och rektorer anlitas i programmets kurser, skapas förutsättningar för att 

utbildningsmiljön är yrkesrelevant och samverkar med det omgivande samhället. Samverkan 

stödjs även genom Utbildningsvetenskaps VFU-organisation som bland annat anordnar 

handledarintroduktioner och följer upp relationen mellan student och handledare. 

 

Samverkan med det omgivande samhället har stärkts genom inrättandet av LiU 

Skolsamverkan, en samordnande plattform för kontakter mellan skola och universitet. I LiU 

skolsamverkansråd ingår både representanter för skolhuvudmän i regionen och för 

lärarutbildningen, och här diskuteras bland annat frågor som rör VFU, vidareutbildning för 

skolpersonal, praktiknära forskning och forskningskommunikation. Vidare ingår 

grundlärarprogrammets inriktning F-3 i försöksverksamheten med övningsskolor (ÖSK). 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707549/ForskningsmiljersommedverkariF-3.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707549/ForskningsmiljersommedverkariF-3.docx
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-12-08/1.664176/5.BeslutomorganisationfrLiUSkolsamverkan.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-12-08/1.664176/5.BeslutomorganisationfrLiUSkolsamverkan.pdf
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Genom ÖSK har nya samverkansfora skapats mellan universitetet och skolor i regionen för att 

diskutera innehåll och omfattning av insatserna på övningsskolorna, planera och genomföra 

lärarutbyten, seminarier och föreläsningar med mera. Här ser vi behov av att fortsätta arbeta 

för att permanenta de former för samverkan som etablerats genom ÖSK. 

Uppföljning av forskningsanknytning och samverkan med det omgivande 
samhället 
Sambandet mellan forskning och utbildning och samverkan med det omgivande samhället 

följs upp genom områdets utvärdering av beställningar (se ”yrkesexamen”), genom 

studenternas kursvärderingar (KURT), samt genom dialog i etablerade samverkansfora inom 

VFU-organisationen, LiU skolsamverkan, ÖSK, verksamhetsdialogerna, ämnesråden och 

programmötena. I KURT ställs bl.a. frågor om huruvida kursen har relevans för den 

kommande professionen. Kursansvarig, lärare och kursmentor använder resultaten som 

underlag för eventuella revideringar av en kurs inför kommande kursomgång. 

Kursvärderingar genomförda ht 2015-ht 2016 visar hur studenterna på en skala 1-5 i 

genomsnitt har svarat på frågan om huruvida kurserna inom svenska, matematik, UK och 

VFU har relevans för den kommande professionen. 
 

 Figur 2 Studenters värdering av yrkesrelevans i kurser inom SV, MA, UK och VFU 

 
 

Kursvärderingarna visar att studenterna rankar yrkesrelevansen högt, framförallt i VFU- och 

UK-kurser. Generellt rankar de yrkesrelevansen lägre i ämnesteoretiska kurser, i kursen 

vetenskapsteori och metod samt i examensarbeteskurserna. Här ser vi ett behov av att fortsätta 

föra en dialog med studenterna om relevansen av de ämnes- och forskningsinriktade delarna i 

utbildningen i strävan efter en ökad lärarprofessionalism. 
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Aspektområde: Utformning, genomförande, resultat 

Bedömningsgrunder: 
A. Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått målen 
(se nedan under respektive aspekt) inom kunskapsformerna i examensordningen när examen utfärdas.  

B. Utbildningens utformning och genomförande främjar studenternas lärande och inbjuder studenterna 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och detta återspeglas i bedömningen av studenterna. 

C. Utbildningens utformning, genomförande och examination, följs systematiskt upp och resultaten av 
uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta 
intressenter. 

Aspekt 4: Måluppfyllelse – kunskap och förståelse  

Examensmål - kunskap och förståelse (hädanefter, KF): 
KF1: visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs 

för yrkesutövningen 

KF2: visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 
lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt 

KF3: visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om 
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 
yrkesutövningen  

Hur kursernas lärandemål stödjer KF1-3 
I utbildningen bryts examensmålen ned i kursspecifika lärandemål (se tabell nedan). Dessa 

har utformats med ledning av progressionsmodellen och progressionskartan som i sin tur 

utgår från examensmålen och innehåller ett didaktiskt och ett vetenskapligt progressionsstråk 

(nivå G1-AV).  
 

Tabell 1 Exempel på kurser som behandlar KF 1-3 

Examens-
målen 
Kunskap och 
förståelse 

Behandlas 
specifikt i 
följande 
kurser  

Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet 

N
iv

å 

KF1 
visa sådana 
ämnes-
kunskaper, 
inbegripet insikt 
i aktuell 
forsknings- och 
utvecklings-
arbete, som 
krävs för yrkes-
utövningen 

UK 2, 8,5 hp - kunna relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till 
undervisningspraktiken 

G
1 

G
2 UK 3, 7,5 hp - kunna beskriva hur bedömning av elevers lärande kan gå till och vad det är 

som ska bedömas  

- kunna redogöra för utveckling och användning av olika bedömningsformer 

SV 25,5 hp - kunna redogöra översiktligt för det svenska språkets ljudstruktur och 
koppla det till det alfabetiska systemet 

G
2 

- kunna jämföra och diskutera teorier om läs- och skrivutveckling 

- kunna granska och diskutera etablerade modeller för tidig läs- och 
skrivundervisning 

MA 1 13 hp - kunna formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar, 
metoder och samband inom aritmetik, geometri och beskrivande statistik 

MA 2 12,5 hp - kunna argumentera för forskningens relevans för undervisning och 
lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk 
praktik 

- kunna granska och diskutera matematik i förskoleklass och de tidiga 
skolåren med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706704/ProgressioninomgrundlrarutbildningenvidLinkpingsuniversitet.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706705/Progressionskarta.docx
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G17
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-3-kunskapsbedomning-972g03/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.715740/sv-kursplan-25-5hp-framsida.pdf
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G10
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G11
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Ex.arb. 1 SV  
Ex.arb. 1 MA 

- kunna kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete inom 
svenskdidaktik/ matematikdidaktik 

G
3       

G
3        UK 6, 7,5 hp - kunna identifiera hinder för elevers lärande, särskilt läs-, skriv- och 

matematiksvårigheter. 

- kunna reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med 
utgångspunkt i elevers olikheter 

Ex.arb.2 SV  
Ex.arb.2 MA  

- kunna formulera en forskningsbar problemställning som bygger på analys 
av nationell och internationell forskning A

V
 

KF2 
visa sådana 
kunskaper i 
didaktik och 
ämnesdidaktik 
inklusive 
metodik som 
krävs för 
undervisning 
och lärande 
inom det eller 
de ämnen som 
utbildningen 
avser och för 
yrkes-
utövningen i 
övrigt 

UK 1, 5 hp - kunna identifiera centrala kunskapsområden inom didaktik 

G
1 

UK 2, 8,5hp - kunna diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett 
professionellt verktyg för att leda och stödja elevers lärande 

UK 3, 7,5hp 
 

- kunna redogöra för nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med 
kunskapsbedömning inom de obligatoriska skolformerna med fokus på F-3 

- kunna använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att 
analysera användning och konsekvenser av kunskapsbedömningar 

SV 25,5 hp 
 

- kunna kartlägga och bedöma elevers läs- och skrivfärdigheter 

G
2

 

- kunna uppmärksamma och identifiera tidiga tecken på läs- och 
skrivsvårigheter 

- kunna granska och diskutera läromedel i ämnet svenska 

MA 1 13 hp - kunna kommunicera och argumentera för sina val av lösningsmetoder och 
slutsatser vid matematisk problemlösning 

MA 2 12,5 hp 
 

- kunna jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till 
grundläggande inlärning och undervisning i matematik 

- kunna argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och 
undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda 
förutsättningar 

Ex.arb. 1 SV  
Ex.arb. 1 MA 
15hp 

- kunna formulera en forskningsbar svenskdidaktisk/matematikdidaktisk 
problemställning som tar sin utgångspunkt i såväl nationell som 
internationell forskning 

G
3

 

Ex.arb. 2 SV  
Ex.arb. 2 MA 
15 hp 

- kunna välja och argumentera för lämpliga metoder för insamling och 
analys av data 

 

A
V

 

KF3 
visa kunskap om 
vetenskapsteori 
och kvalitativa 
och kvantitativa 
forsknings-
metoder samt 
om relationen 
mellan 
vetenskaplig 
grund och 
beprövad 
erfarenhet och 
dess betydelse 
för yrkes-
utövningen  
  
 
 
 

UK 2, 8,5hp 

 
- kunna relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till 

undervisningspraktiken 

G
1

 

- kunna redogöra för olika teoretiska perspektiv på utveckling, motivation 
och lärande 

SV 25,5 hp 
 

- kunna jämföra och diskutera teorier om läs- och skrivutveckling 
G

2 

- kunna värdera och beakta lämpliga pedagogiska insatser för elever med 
tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter 

MA 2 12,5 hp - kunna kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande 
under de första skolåren 

Ex.arb. 1 SV 
15 hp 

- kunna motivera syfte, avgränsningar, urval och perspektiv för arbetet 

G
3 Ex.arb. 1 MA 

15hp 
- kunna välja vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning 

UK 6, 7,5 hp - kunna problematisera specialpedagogiska perspektiv och begrepp, 
historiskt och internationellt 

UK 7, 7,5 hp 

 
- kunna använda begrepp och teorier från forskning och aktuella 

styrdokument för att analysera och kritiskt granska skolutvecklings- och 
utvärderingsprojekt. 

A
V

 

http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G27
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G24
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G23
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A08
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A05
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G01
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G17
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-3-kunskapsbedomning-972g03/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.715740/sv-kursplan-25-5hp-framsida.pdf
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G10
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G11
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G27
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G24
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A08
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A05
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G17
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.715740/sv-kursplan-25-5hp-framsida.pdf
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G11
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G27
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G24
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G23
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972A02
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UK8, 9 hp - kunna argumentera vetenskapligt för val av metodansatser (kvalitativa 
och kvantitativa) utifrån forskningsfrågor inom det 
utbildningsvetenskapliga området 

Ex.arb. 2 SV 
Ex.arb. 2 MA  

- kunna självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom 
svenska/matematik med ämnesdidaktisk inriktning 

 

Analys (bedömningsgrund A)  

Exemplen ovan visar hur utbildningens kurser genom specifika lärandemål stödjer studentens 

utveckling av ämneskunnande, ämnesdidaktiskt kunnande, ett vetenskapligt förhållningssätt 

och förståelse för yrkespraktiken. De aktiva verben signalerar successivt ökande krav (G1-

AV) och stödjer studenten i att ta en aktiv roll i sitt lärande.  

G 1: Lärandemålen på G1-nivån präglas av att studenten ska kunna redogöra för eller beskriva 

olika inslag för att sedan vid examination visa ett begynnande ämneskunnande, ett 

ämnesdidaktiskt – och vetenskapsteoretiskt kunnande. 

G 2: På G 2-nivån ska studenten kunna jämföra och relatera, granska och diskutera olika 

ämnesmässiga, ämnesdidaktiska och vetenskapliga ställningstaganden. De studerande ska då 

ha utvecklat sådana kunskaper och ha en sådan ämnesförståelse så att hen kan kartlägga och 

bedöma exempelvis elevers läs- och skrivförmågor. 

G 3: Lärandemålen på G3- nivån innebär att studenten ska kunna identifiera, reflektera över 

och använda modeller och teorier, samt kunna kritiskt granska ämnesdidaktiska 

forskningsfrågor. 

AV: På den avancerade nivån ska studenten kunna formulera och undersöka ämnesdidaktiska 

forskningsfrågor, samt kunna visa självständighet och fördjupad analytisk förmåga både 

gällande ämneskunskaper, didaktiska val och i genomförandet av en egen vetenskaplig 

forskningsstudie. 

De aktiva verben överensstämmer med dem som används i progressionskartan. Utbildningens 

kurser bidrar därmed genom en tydlig progression till att examensmålen KF1-3 kan uppnås. I 

följande ges konkreta exempel på hur respektive examensmål stöds genom lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination. 

 

Hur utbildningens utformning och genomförande stödjer KF1 
KF1: visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs 
för yrkesutövningen. 

Exemplet Svenska  

Ämnet svenska läses samlat under en termin, i en ämneskurs om 25,5 hp och en 

ämnesintegrerad VFU-kurs om 4,5 hp. Ämnet omfattar bl.a teori och metod kring läs- och 

skrivutveckling, barn- och ungdomslitteratur och svenska språket. Under fältdagar och VFU 

genomför studenten lektioner inom området läsning och skrivning (se uppgift) samt påbörjar 

en kartläggning av två elevers läs- och skrivfärdigheter. I följande tabell ges exempel på hur 

kursen stödjer studentens utveckling av kunskap och färdigheter i relation till läs- och 

skrivutveckling. 

http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-7/utbildningsvetenskaplig-karna-8-teori-och-metod-972a03/kursplan?l=sv
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A08
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A05
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-3/svenska-verksamhetsforlagd-utbildning-972g37/kurs-hoger-en-ort/1.637235/Vfu-uppgift.pdf
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Tabell 2 Exempel på hur kursen Svenska behandlar examensmål KF1 

Exempel på 

Lärandemål 

Lärandeaktiviteter som behandlar 

lärandemålet (VFU redovisas ej) 

Examination 

kunna redogöra översiktligt 

för det svenska språkets 

ljudstruktur och koppla det 

till det alfabetiska systemet 

Föreläsningar (4st) 
- Fonetik
Litteraturseminarier (2st)
- Fonetik

Skriftlig tentamen: 

salstentamen tidig 

språkutveckling 

kunna granska och diskutera 

etablerade modeller för 

tidig läs- och 

skrivundervisning 

Föreläsningar (2st) 
- Vad är läsning?
- Läs- och skrivundervisningsmodeller
Litteraturseminarium (1st)
- Muntlig redovisning av läsläror

Skriftlig redovisning:  

läs- och 

skrivinlärningsmodeller 

kunna värdera och beakta 

lämpliga pedagogiska 

insatser för elever med 

tidiga tecken på läs- och 

skrivsvårigheter 

Föreläsningar (2st) 
- Läs- och skrivsvårigheter
Litteratur- och arbetsseminarier (3st)
- Åtgärdsprogram
- Fallbeskrivningar och tester
- Redovisning av åtgärdsprogram

Skriftlig redovisning: 

läs- och 

skrivsvårigheter 

Kartläggningsuppgift: 

skriftlig redovisning, 

kartläggning av två 

elevers läs- och 

skrivfärdigheter 

kunna jämföra och diskutera 

teorier om läs- och 

skrivutveckling 

Föreläsningar (5st) 
- Vad är läsning?
- Vad är skrivning?
- Läsförståelse
- Läsning och skrivning i praktiken
- Svenska som andraspråk
Litteratur- och arbetsseminarier (8st)
- Läsning 1 och 2
- Skrivning 1, 2, 3
- Digitalt läsande och skrivande
- Läsförståelse 1 och 2
Litteratur- och arbetsseminarier (2st)
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Drop in-tillfälle: För frågor om kartläggningsuppgiften
ILS: icke lärarledda seminarier. Uppgifter anvisade.

Analys (bedömningsgrund A och B)  

Tabellen åskådliggör hur kursen har utformats för att stödja studentens lärande och 

examinera de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen (KF1). Exemplet visar hur de 

ingående momenten i kursen bygger på varandra för att studenten ska kunna bredda och 

fördjupa sitt ämneskunnande, få förståelse för aktuell forskning och koppla samman teoretiska 

perspektiv och beprövad erfarenhet (se kursplan SV). Varje examination svarar emot 

specifika lärandemål och knyter an till de lärandeaktiviteter som genomförts, vilket skapar 

samstämmighet. 

Den examinerande kartläggningsuppgiften exemplifierar hur studenten stöds att ta en aktiv 

roll i sitt lärande. Under kursens gång samlar studenten empiri till uppgiften genom att 

observera en skriftspråklig miljö under VFU och samla in olika skriftspråkliga uppgifter från 

elever. Terminens litteraturstudier, föreläsningar och seminarier ger den teoretiska 

förankringen och underlaget för tolkning och analys av det insamlade materialet. 

Kartläggningsuppgiften utgör härigenom ett autentiskt utvecklingsarbete som ställer krav på 

studenten att ta ansvar för sitt lärande och visa sitt ämneskunnande. Upplägget stödjer också 

en progression inom kursen som kommuniceras med studenterna (se studiehandledning).  

http://www.liu.se/utbildning/program/forskoleklass/student/termin-3/svenska-972g07?l=sv
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706374/Studiehandl.svF-32016.pdf
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Utvecklingsområde (bedömningsgrund B och C) 

Studenters utvärderingar och programmets genomströmningsanalyser under innevarande år 

visar behov av fortsatt utvecklingsarbete vad gäller den examinerande kartläggningsuppgiften. 

Studenterna upplever den som mycket krävande och många genomgår flera omexaminationer 

innan de uppvisar de kunskaper som krävs. För att ge ökat stöd för lärande så att fler kan 

uppnå målen inom ramen för studietiden, utan att ge avkall på kraven, har en ny kursdesign 

prövats. Tidigare hade varje studentgrupp en lärare som följde dem genom kursen och höll i 

seminarier som behandlade merparten av innehållet. Nu har seminarierna delats upp mellan 

lärarna så att respektive lärare håller i seminarier inom sitt expertområde.  

Hur utbildningens utformning och genomförande stödjer KF2 
KF2: visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 
lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. 

För att uppnå examensmål KF2 får studenten kontinuerligt genom utbildningen öva och 

prövas på sina kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik. Under den första terminen läggs 

grunden för studentens kunskaper i didaktik och den metodik som krävs för undervisning och 

lärande. Det sker i kurserna UK 1-4 som behandlar bl.a. centrala kunskapsområden inom 

didaktik, teorier om lärande och kunskapsutveckling och bedömning av lärande. På denna 

grund byggs sedan kommande ämneskurser där ämnesdidaktiska lärandemål och –aktiviteter 

integreras. Studenterna får därigenom förutsättningar att vidareutveckla sin didaktiska 

kunskap och den specifika ämnesdidaktiska kompetens som krävs för yrkesutövningen. Det 

didaktiska kunnandet följs sedan återigen upp under UK 5 och 6 där studenten fördjupar sina 

kunskaper om kommunikation och interaktion i undervisningen, och om elevers läs-, skriv- 

och matematiksvårigheter. I ämnet engelska fördjupas de språkdidaktiska aspekterna från 

ämnet svenska, och slutligen omsätter studenten sin ämnesmässiga och ämnesdidaktiska 

kunskap och förståelse i ett självständigt arbete. Ämnes- och UK-kurser tillsammans ger 

således studenten förutsättningar att nå examensmålet KF2. Nedan ges exempel på hur 

matematikkurserna har utformats för att stödja examensmål KF2.  

Exemplet Matematik  

Studenten läser 30 hp matematik samlat under en termin bestående av MA1, MA2 och en 

ämnesintegrerad VFU-kurs. Under MA1 får studenten utveckla och befästa sina 

matematikkunskaper i aritmetik, algebra, statistik och geometri. I MA 2 vidareutvecklar 

studenten sina matematikkunskaper, övar på att analysera matematikundervisning och få en 

handlingsberedskap för att genomföra matematikundervisning. I tabellen nedan exemplifieras 

hur examensmål KF2 behandlas genom några specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationsformer i kursen (se studiehandledning MA2). 

Tabell 3 Exempel på hur Matematik 2 behandlar examensmål KF2 

Exempel på 

Lärandemål 

Lärandeaktiviteter som 

behandlar lärandemålet 

Examination 

kunna argumentera 

för val av innehåll, 

undervisnings-

material och 

undervisningsformer 

i relation till 

styrdokument och 

elevers skilda 

Föreläsningar (3st) 
- Taluppfattning och de fyra 

räknesätten 
- Problemlösning 
-  Matematiksvårigheter  
Workshop (2st)  
- Taluppfattning  
- Utomhusmatematik 

 

Muntlig examination  

Individuell utvecklingsplan som uppföljning av 

kartläggning där studenten muntligt redogör 

och argumenterar för val av innehåll, 

undervisningsmaterial och undervisningsformer 

i relation till styrdokument och elevers skilda 

förutsättningar. 

  

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707525/studiehandledning-ma1.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706377/StudiehandledningMa160505.docx
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förutsättningar 

 

Litteraturseminarier (7st) 
- Taluppfattning och de fyra 

räknesätten 
- Problemlösning  
- Matematiksvårigheter 
 

Skriftlig tentamen  

Examinerar studentens didaktiska kunskaper 

och förståelse för hur man kan bedriva 

undervisning i matematik. Där ska 

argumenteras för val av innehåll, 

undervisningsmaterial och undervisningsformer 

i relation till styrdokument och elevers skilda 

förutsättningar. 

kunna jämföra och 

relatera didaktiska 

perspektiv och 

förhållningssätt till 

grundläggande 

inlärning och 

undervisning i 

matematik 

Föreläsning (1st)  
- Att planera undervisning 
Kursuppgifter (2st)  
- planera undervisning  
- läromedelsanalys  
Workshop (1st)  
- praktiska 

undervisningsaktiviteter/ 
laborativa aktiviteter med spel 
eller annat laborativt material 
och även digitala verktyg.  

Skriftlig tentamen (se ovan) Exempel på 

examinationsuppgift: ”Du ska lära eleverna att 

lösa subtraktion av tresiffriga tal med vertikal 

algoritm (standardalgoritm). Du har två 

alternativ att välja på; 1) att enbart beskriva hur 

det går till genom att visa exempel med tal på 

tavlan (skriftlig representationsform), eller 2) 

att med hjälp av någon form av 

konkretiseringsmaterial, t.ex. pengar visa hur 

det går till (laborativ representationsform). 

Vilket alternativ skulle du välja? A) Motivera 

ditt val. B) Ge ett exempel på något som du 

tänker att eleverna kan få svårt med utifrån det 

val som du gjort”. 

kunna kartlägga, 

analysera och 

bedöma barns 

matematiska 

kunnande under de 

första skolåren 

 

Föreläsning (1st) 
- Vad är matematik/ 

matematikkunnande 
Litteraturseminarier (3st) 
- Matematikundervisning/matema

tikkunnande 
Matematikundervisning/matema
tikkunnande enligt kursplanerna. 

- Bedömning 

Skriftlig kartläggning  

Kartläggning och analys av barns matematiska 

kunskaper  
 

 

Analys (bedömningsgrund A och B)  

Tabellen åskådliggör samstämmighet mellan lärandemål, lärandeaktivitet och examination 

som svarar upp mot KF2. Genom kursen övas och prövas studentens kunskaper om vilket 

innehåll eleverna ska lära sig och varför detta innehåll finns i läroplanen, och om lämpliga 

representationer och metoder för att eleverna på bästa sätt ska lära sig matematik. Kursen 

består av en variation av lärandeaktiviteter som stödjer studentens lärande. Studentens aktiva 

roll i lärandeprocessen återspeglas i de olika examinationsuppgifterna där hen får omsätta sina 

kunskaper genom att bland annat göra en kartläggning av barns matematiska kunskaper, och 

både skriftligt och muntligt argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och 

undervisningsformer. 

Utvecklingsområde (bedömningsgrund B och C)  

Med hjälp av genomströmningsuppföljningar har vi identifierat att genomströmning i MA-

terminen utgör ett utvecklingsområde. Det är framförallt i MA1 som studenter behöver extra 

stöd för att uppnå kursmålen inom ramen för sin studietid. I utvärderingarna rapporterar 

studenterna att kursen är krävande och att kurslitteraturen på engelska är svår. För att 

ytterligare stödja studenternas lärande och öka genomströmningen, utan att ge avkall på 

målen och examinationskraven för kursen, har ämnets lärare själva arbetat fram litteratur på 

svenska som introduceras vt -17. Vidare har kursen utvecklats för att mer renodlat fokusera på 
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studenternas ämneskunskaper. De didaktiska inslag som ingår examineras därför först under 

de följande MA-kurserna. 

Hur utbildningens utformning och genomförande stödjer KF3 
KF3: visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om 
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen  

Under utbildningen får studenten, genom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 

ämneskurser, successivt insyn i olika vetenskapliga paradigm och forskningstraditioner. Det 

krävs att studenten tar en aktiv roll i lärandeprocessen, och kursernas struktur och arbetssätt 

stödjer detta. I den första terminens UK-kurser (UK1-4) möter studenten krav på att förstå vad 

som utmärker vetenskapligt skrivande, visa förståelse för kritiska förhållningssätt och hantera 

referensteknik. Studenten övar på att söka vetenskapliga artiklar, vägleds i hur man läser 

sådana och examineras i att kunna jämföra studier. Krav ställs på att studenter övar upp en 

teorimedvetenhet och förståelse för olika perspektiv såsom t.ex. mikro- och makroperspektiv. 

Under UK-kurserna 5 och 6 fokuseras olika forskningsmetoder och studenten prövas i att 

göra problemformuleringar. Studenten möter kontinuerligt lärare som är aktiva forskare inom 

relevanta kunskapsområden (se bifogad lärartabell). I slutet av sina studier (under UK8 och 

Självständigt arbete - Forskningsproduktion) får studenten visa förmåga att problematisera 

och argumentera för vetenskapsteoretiska ställningstaganden och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Studenten ska vidare visa kunskap om förhållandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. 
 

I tabellen nedan åskådliggörs hur lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer utformats 

för att behandla examensmål KF3 i kursen UK8 och forskningsproduktionsarbetet i 

matematik.  

Tabell 4 Exempel på hur UK- kurs och det självständiga arbetet forskningsproduktion inom Matematik 
behandlar examensmål KF 3 

K
u

rs
 Exempel på Lärandemål Lärandeaktiviteter som behandlar 

lärandemålet 

Examination 

U
K

 8
 

kunna resonera kring och jämföra 
olika vetenskapsteoretiska och 
metodologiska antaganden i 
relation till empirisk analys  
 

Kursen omfattar: vetenskapsteori, kvalitativa 

forskningsansatser och kvantitativa 

forskningsansatser. Vetenskapsteoretiska 

begrepp såsom ontologi, epistemologi, teori, 

metodologi och metod behandlas.  

Föreläsningar (4st)  

- Vad är vetenskap 
- Teori 
- Forskningsetik 
- Analysmetoder  
Seminarier (3st) 

- Teori och metod, stöd för portfoliouppgift  
Uppgift: Portfolio 

Examineras genom portfolio 

och skriftligt forsknings PM. 

Studenten agerar respondent 

då studentkamrat opponerar 

på PM och visa versa, enligt 

studiehandledning 

 

 

 

kunna argumentera vetenskapligt 

för val av metodansatser 

(kvalitativa och kvantitativa) utifrån 

forskningsfrågor inom det 

utbildningsvetenskapliga området.  

Föreläsningar (4st)  

- Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Seminarier (2st) 

- Metodanvändning, stöd för PM  
Uppgift: PM 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706375/StudiehandledningExamensarbete2maF-34-62016lisam.pdf
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A
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at
e
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kunna självständigt argumentera 

för avgränsningar och val av 

perspektiv och teoretisk 

underbyggnad 

 

Grupphandledningar/Enskilda arbetens 

handledningar  

- Utgår från PM (från UK8) med fokus på 
metod/design, datainsamling, 
frågeställningar 

- Huvuddelen av bakgrund/intro/ 
litteraturgenomgång, frågeställningar samt 

metod är skriven 

- Utkast till resultatbearbetning/analys 
skriven. 

- Utkast till diskussion skriven 
Framläggning  

Opponering  

- på annat examensarbete inom det ämne 
studenten själv studerat 

Fyra examinerande moment: 

uppsats, respondentskap, 

opponentskap, samt 

populärvetenskaplig 

presentation. 

Examinator säkerställer att 

samtliga författare har tagit 

aktiv del i skrivandet av 

arbetet. Författarna skriver en 

självvärdering. Varje 

författare försvarar alla delar 

av arbetet.  

Examensarbetet bedöms 
av examinator utifrån de 
kriterier som finns i 
studiehandledningen 

kunna tillämpa etablerade 

forskningsetiska principer 

kunna tillämpa ett analytiskt 

förhållningssätt 

kunna kritiskt granska och 

diskutera ett annat vetenskapligt 

arbete 

 

Analys (bedömningsgrund A och B)  

Tabellens exempel visar att studenten, genom olika lärandeaktiviteter och examinationer, får 

stöd i att utveckla kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Studentens kunskap om och förståelse av olika vetenskapsteorier och 

forskningsmetoder prövas genom en variation av examinationsformer som kräver att 

studenten tar en aktiv roll i sitt lärande. Föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen 

ges som stöd, för att studenten ska kunna utveckla ett självständigt analytiskt förhållningssätt.  

Utvecklingsområde (bedömningsgrund B och C) 

Hittills har forskningsproduktionsarbetet genomförts för två årskullar. För att dra lärdom av 

genomförda kurser och initiera ett kontinuerligt utvecklingsarbete har programansvariga 

utbildningsledare infört terminsvisa seminarier för kursansvariga, examinerande lärare och 

handledare med fokus på att kalibrera betygskriterier samt kvalitetssäkra studiehandledningar 

och examinationer. Vi har identifierat ett behov av att fortsätta utvecklingsarbetet med 

formerna för individuell examination så att de skriftliga redogörelserna för individens insats i 

planering och genomförande fungerar enligt vad som skrivs fram i beställningen. Detta arbete 

har påbörjats, och kopplas till programmötet och de ovan nämnda arbetsseminarierna. Under 

2017 kommer därtill en medarbetare inom forskningsmiljön matematik att delta i ett externt 

nätverk för att diskutera bedömning av självständiga arbeten med kollegor från andra 

lärosäten och sedan genomföra interna träffar om examensarbete för samtliga handledare och 

examinatorer vid F-3 på LiU. 

  



 

16 
 

Aspekt 5: Måluppfyllelse – färdighet och förmåga 

Examensmål - färdighet och förmåga (hädanefter, FF): 
FF1: visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 

undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i 
övrigt  

FF2: visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och 
utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera 
varje elevs lärande och utveckling 

Hur kursernas lärandemål stödjer FF1 och FF2 
För att säkerställa att studenterna uppnår examensmålen FF1 och FF2 när examen utfärdas har 

examensmålen brutits ned i kursspecifika lärandemål. Detta exemplifieras i följande tabell.  

Tabell 5 Exempel på kurser som behandlar examensmål FF1 och FF2 
Examensmålen 
Färdighet och 
förmåga 

Behandlas 
specifikt i 
följande 
kurser  

Lärandemål 

N
iv

å
 

FF1: Visa förmåga 
att tillämpa sådan 
didaktik och 
ämnesdidaktik 
inklusive metodik 
som krävs för 
undervisning och 
lärande inom det 
eller de ämnen 
som utbildningen 
avser och för 
yrkesutövningen i 
övrigt.   

UK2 VFU 
1,5 hp   

- med handledarens stöd planera och kunna genomföra ett enklare 
undervisningsmoment och därigenom visa upp grundläggande 
didaktiska förmågor 

G
1

 

MA 2  
13 hp 

- kunna kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska 
kunnande under de första skolåren G

2
 

UK5  
7,5 hp 
 

- kunna analysera mobbningssituationer med hjälp av vetenskapliga 
begrepp och perspektiv kring mobbning 

- kunna bedöma metoder och program för att motverka mobbning 
och kränkningar i skolan 

G
3

 

VFU  
13,5 hp 

- kunna bedöma och dokumentera elevers lärande 

A
V

 

FF2: Visa förmåga 
att självständigt 
och tillsammans 
med andra 
planera, 
genomföra, 
utvärdera och 
utveckla 
undervisning och 
den pedagogiska 
verksamheten i 
övrigt i syfte att 
på bästa sätt 
stimulera varje 
elevs lärande och 
utveckling. 

SO-VFU 
3 hp 

- kunna planera och utvärdera enskilda moment i SO för 
Grundskolans F-3 G

1
 

MA VFU 
4,5 hp 

- kunna planera en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet 
matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska 
teorier 

- kunna leda en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet 
matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska 
teorier 

- kunna följa upp en lektionsserie inom ett arbetsområde i ämnet 
matematik med beaktande av styrdokument och ämnesdidaktiska 
teorier 

G
2

 

UK 6  
7,5 hp 

- kunna definiera hinder för elevers lärande, särskilt läs-, skriv- och 
matematiksvårigheter 

- kunna diskutera olika möjligheter för att stödja elevers lärande på 
organisation-, grupp- och individnivå 

- kunna reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär 
med utgångspunkt i elevers olikheter 

G
3

 

UK 7  
7,5 hp 

- kunna planera och utforma ett skolutvecklingsprojekt med relevans 
för skolår F-3. 

A
V

 

VFU  
13,5 hp 

- kunna använda, anpassa och utveckla sitt ledarskap och sin 
ämnesdidaktiska förmåga i relation till elevers skilda förkunskaper 
och förutsättningar 

 

http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-2-utveckling-och-larande-vfu-972g18/kursplan?l=sv
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G11
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G22
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A04
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G09
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G38
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G23
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972A02
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A04
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Tabellen visar att examensmålen FF1 och FF2 framförallt behandlas i VFU-kurserna, men 

även i ämnes- och UK-kurser vilket tydliggörs genom didaktiska lärandemål. I det följande 

analyseras hur examensmålen, efter att ha brutits ned i kurspecifika lärandemål, behandlas 

genom lärandeaktiviteter och examination, och hur utbildningen därmed stödjer FF1 och FF2. 

Hur utbildningens utformning och genomförande stödjer FF1 och FF2 
 

Tabell 6 Exempel på hur kurser behandlar examensmål FF1 och FF2 

 

K
u

rs
 

Exempel på Lärandemål Lärandeaktiviteter som 
behandlar lärandemålet 

Examination 

FF
1

 

U
K

3
 

kunna beskriva hur bedömning av 
elevers lärande kan gå till och vad 
det är som ska bedömas  
 
 

Föreläsningar (4st) 
- Bedömning 
- Formativ bedömning 
- Saklig och rättvis 

bedömning 
- IUP och skriftliga omdömen 
Seminarier (8st) 
- Summativ bedömning och 

bedömningsformer 
- Formativ bedömning och 

återkoppling 
- Bedömningsmatriser 
- Att identifiera och minska 

hot mot osäkra 
bedömningar.  

Fältanknuten kursuppgift 
- Analys av insamlad 

bedömningsuppgift  
Kursuppgift 
- presentera ett eget förslag 

på en formativ bedömning 
Återkopplingsaktivitet 
- skriftlig kamratrespons 

ingår i genomförandet av 
båda kursuppgifterna ovan 

Skriftlig examination i en kursportfolio.  
Syfte: att studenten ska  
- få inblick i hur lärare arbetar med 

kunskapsbedömningar,  
- beskriva hur en bedömning kan gå till  
- analysera vad det är som bedömas med en 

bedömningsuppgift  
- få stöd i sitt eget lärande genom att ge och 

få formativ återkoppling (se 
studiehandledning). 

 
Muntlig tentamen i smågrupper (2-3 studenter 
per grupp), ca 30 min./grupp.  
Studenterna besvarar frågor om hur lärare kan 
använda bedömningsmetoder och dess fördelar 
respektive nackdelar. 

kunna identifiera faktorer som 
kan påverka bedömningars 
saklighet och likvärdighet 

A
vs

lu
t-

V
FU

 

kunna bedöma och dokumentera 
elevers lärande 

Uppgift 
Studenten tar helhetsansvar 
för att planera, genomföra 
och följa upp undervisning 
Studenten övar att 
- dokumentera och bedöma 

elevers lärande 

Holistisk bedömning och analytisk bedömning. 
Exempel på kriterier för bedömning, studenten: 
- visar förmåga att bedöma och  

dokumentera elevers lärande 
i relation till specifika mål inom det  
aktuella ämnet/ämnesområdet 

FF
2

 

SV
-V

FU
 

kunna planera en begränsad 
lektionsserie, inom ett 
arbetsområde, som innefattar 
läsning och skrivning med 
beaktande av styrdokument och 
didaktiska teorier 

Uppgift 
Studenten planerar en 
begränsad lektionsserie inom 
ett arbetsområde i svenska i 
samråd med handledaren, 
samt genomför och följer upp 
den planerade undervisningen 
Studenten övar bl.a. på att 
- anpassa kommunikationen 

till åldersgruppen 6-9 år och 
situation  

- ha ett kroppsspråk som 
uttrycker trygghet och 
tydlighet 

Holistisk bedömning och analytisk bedömning 
(se omdömesformulär). Exempel på kriterier för 
bedömning, studenten: 
- Studenten planerar en begränsad 

lektionsserie i samråd med handledaren. 
Studenten motiverar sina val i förhållande 
till styrdokument och didaktiska teorier 

- Studenten leder en begränsad lektionsserie 
på ett fungerande sätt. 

- följer upp en begränsad lektionsserie genom 
reflektioner kring sin egen insats, gensvaret 
från eleverna samt deras lärande.   

- kommunicerar och uttrycker sig begripligt 
och interagerar med elever på ett 

kunna leda en begränsad 
lektionsserie, inom ett 
arbetsområde, som innefattar 
läsning och skrivning 

kunna följa upp en begränsad 
lektionsserie, inom ett 
arbetsområde, som innefattar 
läsning och skrivning 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706383/UK3_F-3LKPG2016.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706383/UK3_F-3LKPG2016.pdf
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-3/svenska-verksamhetsforlagd-utbildning-972g37/dokument/1.686748/SvenskaF-3-omdmesformulrpdf.pdf
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kunna kommunicera och 
interagera med elever i olika 
sammanhang 

inkännande sätt i olika situationer och 
konstellationer 

A
vs

lu
t-

V
FU

 

kunna ta helhetsansvar för att 
planera, genomföra och följa upp 
undervisning i enlighet med 
centrala och lokala styrdokument 

Uppgift 
Studenten tar helhetsansvar 
för att planera, genomföra 
och följa upp undervisning 
Studenten övar bl.a. på att 
- ta helhetsansvar för 

undervisningen  
- använda, anpassa och 

utveckla sitt ledarskap  
 

Holistisk bedömning och analytisk bedömning. 
Exempel på kriterier för bedömning, studenten: 
- leder och utvecklar undervisningen  

i enlighet med lokala och nationella  
styrdokument  

- visar god förmåga att utvärdera den egna 
undervisningen 

- anpassar på ett medvetet sätt  
undervisningen till elevernas behov  
och förmågor  

kunna använda, anpassa och 
utveckla sitt ledarskap och sin 
ämnesdidaktiska förmåga i 
relation till elevers skilda 
förkunskaper och förutsättningar 

 

Analys (bedömningsgrund A och B) 

Tabellen visar att kursspecifika lärandemål svarar emot examensmålen, att de stöds genom 

olika lärandeaktiviteter och examineras på varierande sätt. Det finns således samstämmighet 

mellan lärandemål, lärandeaktivitet och examination. Lärandeaktiviteter och examination 

inbjuder studenten att ta en aktiv roll i sitt lärande. Exemplen visar att kurserna ställer 

successivt ökande krav på både breddad och fördjupad kompetens, och säkerställer att den 

studerande efter avslutad kurs med godkänt resultat uppfyller examensmålen. När det gäller 

de förmågor som krävs för yrkesutövningen är VFU helt central. Nedan görs en analys av hur 

de återkommande VFU-perioderna har utformats för att skapa en progression i studenternas 

väg mot att uppnå examensmål FF1 och FF2.  

G1: Under den första VFU-perioden (UK2-VFU) genomför studenten ett enklare 

undervisningsmoment tillsammans med handledaren. Under andra VFU-perioden (SO-VFU) 

planerar, leder och utvärderar studenten enskilda moment i SO i samråd med handledaren.  

G2: Under tredje VFU-perioden (SV-VFU) planerar, leder och utvärderar studenten i samråd 

med handledaren en begränsad lektionsserie inom ett område, som innefattar läsning och 

skrivning med beaktande av styrdokument och didaktiska teorier. Vidare tränar studenten på 

att ta egna initiativ i den pedagogiska verksamheten. Under fjärde VFU-perioden (MA-VFU) 

planerar, genomför och utvärderar studenten undervisning inom ett arbetsområde i ämnet 

matematik, samt diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning inom det 

aktuella ämnet. Vidare övar studenten på att etablera relationer, utöva ledarskap och ta emot 

konstruktiv kritik.  

G3: Under femte VFU-perioden (NO-VFU) planerar, leder och utvärderar studenten 

undervisning som omsätter egna kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnesområdena, 

utifrån gällande styrdokument för grundskolan. Vidare tränar studenten på att ta egna initiativ 

och anpassa naturvetenskapligt ämnesinnehåll till elevers olika förutsättningar. Studenten får 

även i uppgift att analysera sitt pedagogiska ledarskap med avseende på ett demokratiskt 

förhållningssätt, uppkomna dilemman och konsekvenser av sitt eget agerande.  

AV: Under den avslutande VFU-perioden tar studenten helhetsansvar för att planera, 

genomföra och följa upp undervisning i enlighet med centrala och lokala styrdokument och 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Utformningen av VFU-kurserna stödjer studentens utveckling när det gäller att ta en aktiv roll 

i sitt lärande och borgar för en progression i förmågan att tillämpa sådan didaktik som krävs 

för yrkesutövningen (FF1); från att på G1 nivån utföra ett enklare undervisningsmoment till 

att på AV-nivån ta helhetsansvar för undervisningen. Genom denna progression stödjs 
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studenten också i att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera 

och utveckla undervisning (FF2). Studentens didaktiska förmågor och färdigheter knyts till de 

olika ämnen som utbildningen avser (FF1) genom att VFU är integrerad med ämnesstudierna 

och att undervisningsmomenten därmed utförs i flera olika ämnen. Avslutade VFU genomförs 

under en längre period för att möjliggöra att den studerande på ett samlat sätt får tillämpa och 

bli examinerad på kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som tränats under 

utbildningens olika kurser.  

Utvecklingsområde (bedömningsgrund B och C) 

Utbildningens VFU-perioder följs systematiskt upp genom VFU-seminarier som 

kursmentorerna håller i och genom KURT-enkäter. Om studenterna har frågor eller upplever 

behov av stöd under sin VFU finns ett VFU-team som de kan de vända sig till, samt en VFU-

portal på LiU:s hemsida. Styrkor som har identifierats via uppföljning i VFU-seminarier är att 

VFU-perioderna, och de fältanknutna uppgifter som genomförs i ämneskurserna, på ett tydligt 

sätt sammankopplar teori och praktik. Vidare rapporterar studenterna att de är nöjda med att 

de under avslutande VFU får ägna en längre koncentrerad period åt arbetet som lärare. 

Ett utvecklingsområde som har identifierats med hjälp av studenterna är att vissa begrepp i 

kursmålen behövde tydliggöras. Till exempel har begreppet ”helhetsansvar” tydliggjorts vid 

dialog med studenterna och kursansvarig återför informationen till studenterna genom att 

förklara innebörden av ”helhetsansvar” vid introduktionen av kursen. Vidare har två 

fokussamtalsseminarier införts i den avslutande VFU-perioden för att möta studenternas 

specifika behov och utveckla deras lärande i relation till examensmålen FF1, FF2. 

Studenterna får i uppgift att beskriva två konkreta situationer från sin VFU där de känner att 

de inte riktigt har räckt till, eller där de skulle ha behövt veta mer om området. Situation 1 ska 

vara kopplat till deras sociala förmåga och situation 2 ska vara kopplat till deras didaktiska 

förmåga. Beskrivningarna utgör sedan underlag för fokussamtal, en samtalsmetod där studenter 

och lärare i seminariegrupper diskuterar och analyserar fallen och identifierar olika 

lösningsförslag. Studenternas erfarenheter från VFU-perioderna och deras tidigare genomförda 

UK-kurser utgör här en erfarenhetsbaserad och teoretisk grund för att identifiera 

lösningsalternativ. Seminarierna genomförs i mitten och senare delen av VFU-perioden för att 

möjliggöra för studenterna att under kvarvarande VFU omsätta de olika lösningsförslagen i 

praktiken.  

  

http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-8/avslutande-verksamhetsforlagd-utbildning-972a04/kurs-hoger/1.691873/SeminarieuppgiftAvslutandeVFU_HT16.pdf


 

20 
 

Aspekt 6: Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt  

Examensmål färdighet och förmåga (hädanefter, VF): 
VF: visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling 

Hur kursernas lärandemål stödjer VF 
För att säkerställa att den studerande ges förutsättningar att uppnå examensmålet VF har det 

brutits ned i kursspecifika lärandemål. 

Tabell 7 Exempel på kurser som behandlar examensmål VF 
Exempel på 

kurser som 

behandlar 

examensmål 

VF  

Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmål VF 

N
iv

å
 

UK 4, 7,5 hp - kunna beskriva skolans roll och funktioner ur ett samhälls-, lärar-, föräldra- och barnperspektiv  
- kunna resonera kring hur utbildningssystem inkluderar och exkluderar, sorterar och kategoriserar 

G
1

 

SO 1, 13,5 hp 

SO 2, 13,5 hp 

- kunna redogöra för och diskutera exempel på barns tolkningar av livsfrågor, identitet och etiska 
förhållningssätt 

- kunna redogöra för demokrati som ideal och praktik i ett hållbart samhälle  
- kunna redogöra för och diskutera mänskliga rättigheter och människors lika värde, i skola och i 

samhälle 
- kunna förklara samspel mellan natur- och kulturgeografiska förhållanden ifråga om människans 

bosättning och försörjning 

SO VFU, 3 hp - kunna visa förmåga till ledarskap i det pedagogiska arbetet 

SV, 22, 5 hp - kunna diskutera barns olika förutsättningar för språkutveckling med utgångspunkt i genus, klass, 
etnicitet och flerspråkighet  

- kunna värdera och beakta lämpliga pedagogiska insatser för elever med tidiga tecken på läs- och 
skrivsvårigheter 

G
2

 

MA 2,12,5hp - kunna argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och undervisningsformer i relation 
till styrdokument och elevers skilda förutsättningar 

MA VFU, 4 hp - kunna visa förmåga till ledarskap i det pedagogiska arbetet 

NO VFU, 3 hp - kunna analysera sitt pedagogiska ledarskap med avseende på ett demokratiskt förhållningssätt, 
uppkomna dilemman och konsekvenser av sitt eget agerande 

G
3

 
UK 5, 7,5 hp - kunna använda teorier och forskning om lärares ledarskap för att förstå lärarens påverkan på 

eleverna 

UK 6, 7,5 hp - kunna redogöra för nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk 
verksamhet samt internationella överenskommelser gällande barns rättigheter  
- kunna historiskt och internationellt, reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt 

innebär med utgångspunkt i elevers olikheter.  

UK 7, 7,5 hp - kunna använda begrepp och teorier från forskning och aktuella styrdokument för att analysera 
och kritiskt granska skolutvecklings- och utvärderingsprojekt 

A
V

 

 

UK 8, 9 hp - kunna identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska principer 

Avslutande 

VFU, 13, hp 

- kunna ta helhetsansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med 
centrala och lokala styrdokument 

- kunna använda, anpassa och utveckla sitt ledarskap och sin ämnesdidaktiska förmåga i relation 
till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar 

- kunna visa förmåga att utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik utvecklas 
mot en professionell yrkesroll 

 

http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G04
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G20
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G21
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G09
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G07
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G11
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G38
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G28
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G22
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972G23
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972A02
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972A03
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A04
http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2017&kurskod=972A04
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Analys (bedömningsgrund A) 

En analys av kursplanerna visar att flera kurser på respektive progressionsnivå behandlar de 

aspekter av värderingsförmåga och förhållningssätt som examensmålet omfattar (se exempel i 

ovanstående tabell). De kursiverade verben uttrycker successivt ökande krav från 

grundläggande till avancerad nivå, vilket skapar progression i relation till examensmål VF. 

Detta ligger helt i linje med hur utbildningen planerats och hur progressionskartan styrt 

utformningen av kurser och formuleringen av lärandemål. 

Hur utbildningens utformning och genomförande stödjer VF 
I följande tabell ges ett exempel på hur de lärandemål som svarar mot examensmålet sedan 

behandlas genom olika lärandeaktiviteter, och hur det examineras.  

Tabell 8 Exempel på hur en ämneskurs behandlar examensmål VF 

K
u

rs
 Exempel på Lärandemål Exempel på Lärandeaktiviteter Examination 

SO
 1

 

redogöra för demokrati som ideal 
och praktik i ett hållbart samhälle  

 

redogöra för och diskutera mänskliga 
rättigheter och människors lika 
värde, i skola och i samhälle 

Föreläsningar (3st) 

- Demokrati, omfördelning och erkännande 
- Mänskliga rättigheter för alla? 
- Främlingsfientlighet 
-  

Workshop (1st) 

- Hållbar utveckling (Den Globala Skolan) 
-  

Litteraturseminarier (2st) 

- Demokrati som ideal och praktik 
- Migration och främlingsfientlighet 

Hemtentamen: 

Frågor om bl.a. demokrati, 

mänskliga rättigheter och 

hållbarhet 

 

 

 

I denna kurs finns lärandeaktiviteter som svarar emot de lärandemål som sedan examineras, 

vilket visar på samstämmighet. I det följande ges en kort beskrivning av vad studenten ska 

uppnå på respektive progressionsnivå. Exempel ges som visar hur lärandeaktiviteter och 

examination bidrar till uppfyllandet av examensmål VF och stödjer studenten att ta en aktiv 

roll i sitt lärande.  

Grundläggande nivå (G1): Efter första årets kurser ska studenten kunna beskriva och 

redogöra för bland annat mänskliga rättigheter, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Dessa kurser ger den teoretiska, etiska och didaktiska beredskap som framgent ska genomsyra 

studentens förhållningssätt i sitt ledarskap. 

Exemplet UK4  

I kursen ges bl.a. föreläsningarna ”Skolans värdegrund och demokratiska fostransuppdrag”, 

”Barn, föräldrar, utbildning och rättigheter” och ”Värdegrund och yrkesetik”. I seminarier 

bearbetar och diskuterar studenten föreläsningarna i relation till kurslitteratur. Kursmentorer 

leder seminarium där yrkesetiska principer kopplas till den pedagogiska verksamheten. I 

salstentamen ska studenten bl.a. exemplifiera betydelsen av lärares yrkesetiska medvetenhet 

och förhålla sig till vad ett barnperspektiv och barns perspektiv kan innebära i 

undervisningen. Här får studenten redogöra för vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt beaktande av barns rättigheter över tid. Summativ bedömning görs och 

formativ återkoppling ges. 

 

Fortsättningsnivå (G2): Under utbildningen andra år vidareutvecklas studentens ledarskap i 

den pedagogiska verksamheten och studenten övar och examineras bl.a. på sin förmåga att 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.704502/TentamenU4pdf.pdf
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diskutera och motivera bedömningar av barns läs- och skrivfärdigheter med stöd av empiriska 

studier. 

 

Exemplet Svenska 

I kursen ges bl.a. föreläsningarna ”Barns läs- och skrivsvårigheter” och ”Barns 

språkutveckling”, med efterföljande seminarier där barns förutsättningar för språkutveckling 

diskuteras med utgångspunkt i genus, klass, etnicitet och flerspråkighet. Vidare får studenten 

utifrån kurslitteratur arbeta med åtgärder i relation till läs- och skrivsvårigheter. I 

salstentamen ska studenten utifrån empiriskt grundad forskning beskriva faktorer som 

inverkar på barns språkliga utveckling samt förklara hur och varför det sker. I ytterligare en 

examination får studenterna i grupp skriva åtgärdsprogram för en elev med läs- och 

skrivsvårigheter och utifrån kurslitteratur motivera och diskutera åtgärderna. Skriftlig 

bedömning sker både summativt och formativt.  

 

Fördjupningsnivå (G3): Efter det tredje årets kurser ska studenten bland annat kunna 

problematisera specialpedagogiska perspektiv och begrepp samt analysera och bedöma olika 

dimensioner av sociala relationer och lärares ledarskap i den pedagogiska verksamheten. 

Exemplet UK5 

I digitala simuleringsövningar får studenterna analysera och bedöma olika dimensioner av 

sociala relationer och lärares ledarskap, t.ex. störningar, konflikt, provokationer och start av 

lektion. De tränar därmed sin förmåga att göra bedömningar och anpassa sina handlingar 

efter olika situationer för att på ett lämpligt sätt kunna leda undervisningen. I en salstentamen 

ska studenten argumentera kring hur lärare kan arbeta professionellt för att förebygga och 

hantera destruktiva konflikter, kränkningar och våld i skolan, vilket kräver värderingsförmåga 

och förhållningssätt som är välförankrade i såväl mänskliga rättigheter som barns rättigheter.  

 

Avancerad nivå (AV): Under utbildningen sista år övas och examineras studentens förmåga 

att kunna identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska 

principer vilket bland annat innebär att kunna beakta barns rättigheter vid forskning om och 

med barn. Studenten ska vidare visa förmåga att ta ett helhetsansvar ifråga om att planera, 

genomföra och följa upp den pedagogiska verksamheten, vilket inkluderar att kunna göra väl 

övervägda bedömningar utifrån skolans värdegrund.  

Exemplet UK8 

Kursen behandlar hur etiska aspekter och barns rättigheter beaktas vid forskning om och med 

barn. Den består av föreläsningar, t.ex. ”Att forska och skriva – forskningsetikens grunder”, 

och seminarier till vilka studenten skriver logg och där exempelvis forskningsetiska 

ställningstaganden bearbetas. Studenten skriver även en forsknings-PM som förberedelse 

inför den avslutande terminens examensarbete. Kursen examineras genom PM och en 

portfolio bestående av tre loggar. Skriftlig summativ bedömning, samt muntlig och skriftlig 

formativ bedömning ges. 

 
Analys (bedömningsgrund A och B)  

Genom progression i ämnes-, UK- och VFU-kurser utvecklar studenten under sin utbildning 

värderingsförmåga och förhållningssätt i relation till de samhälleliga, vetenskapliga och etiska 

aspekter utifrån vilka hen ska göra bedömningar i den pedagogiska verksamheten i 

grundskolans F-3. I de campusförlagda kurserna får studenten teoretisk kunskap om de 

grundläggande rättigheter och skyldigheter en lärare har att agera utifrån i sin professionella 

verksamhet. Hen får även pröva sina kunskaper i olika fiktiva praktiker. I VFU-kurserna får 

studenten successivt pröva hur kunskaperna kan omsättas i en reell pedagogisk verksamhet. 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707505/tentamen-uk5-2016-973g22.pdf
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Till en början handlar det om att visa medvetenhet om skolans grundläggande värderingar för 

att sedan kunna planera utifrån dem. Studenten ska sedan kunna verka i enlighet med dem, 

och därefter kunna analysera sitt pedagogiska ledarskap utifrån dem. Under utbildningen sista 

termin förväntas studentens värderingsförmåga och förhållningssätt vara så pass utvecklat att 

hen, men utgångspunkt i självreflektion, kan använda, anpassa och ytterligare utveckla sitt 

pedagogiska ledarskap. 

Utvecklingsområde (bedömningsgrund C) 

Analysen har visat att utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 

att examensmålet uppnås. Vi kan konstatera att de olika aspekter som målet specificerar täcks 

och att det finns en tydlig progression. Särskilt väl bearbetas områdena etik och rättigheter. 

Med anledning av UKÄs tematiska utvärdering kring hållbar utveckling ser vi att detta är ett 

område för fortsatt utveckling. En uppföljning av hur hållbar utveckling beaktas i 2011 års 

lärarprogram visar att temat behandlas i många kurser men att det kan synliggöras ytterligare, 

t.ex. i lärandemål. 

  



 

24 
 

Aspekt 4-6: Avslutande analys och värdering 

Bedömningsgrund A 
I redovisning och analys av aspekt 4-6 ges exempel på hur examensmålen behandlas i 

utbildningen genom att de bryts ned i kursspecifika lärandemål som sedan behandlas genom 

en variation av lärandeaktiviteter och examinationsformer. Att examensmålen behandlas och 

examineras återkommande under utbildningen och med en variation av 

bedömningssituationer borgar för en allsidig bedömning av examensmålen. De 

progressionsstråk som ligger till grund för utbildningens utformning möjliggör en utveckling i 

förhållande till examensmålen, och kurserna har utformats med fokus på samstämmighet 

(alignment) mellan lärandemål, lärandeaktivitet och examination. Alignment följs upp genom 

de digitala kursvärderingarna där studenten får ta ställning till om kursen har genomförts i 

enlighet med gällande kursplan, om innehållet har bidragit till uppnåendet av kursens mål, 

samt om kursens examinationsformer har varit relevanta för kursens mål. Resultaten visar att 

studenterna skattar samstämmigheten högt i utbildningens kurser (se länk). En hög 

samstämmighet mellan lärandemål, lärandeaktivitet och examination borgar för att 

studenterna uppnått examensmålen när utbildningen är slutförd med godkänt resultat och 

examen utfärdas.  

Bedömningsgrund B 
Exemplen som redovisats under aspekt 4-6 åskådliggör hur de lärandeaktiviteter och 

examinationsformer som används i utbildningen ställer krav på studentens aktiva roll i 

lärandeprocessen. Arbetsformerna har valts för att stödja och stimulera studenternas lärande 

och för att de ska träna sin förmåga att ta eget ansvar för sitt lärande. Härigenom skapas 

förutsättningar för studenterna att utveckla strategier för lärande och att ta ansvar för sin 

vidare kunskapsutveckling. 

 

Analysen visar vidare hur utbildningens utformning och genomförande stödjer studenten i att 

uppnå examensmålen. Den ackumulerade genomströmningen bland studenter som var 

registrerade på utbildningen vt -16 är ca 90 %. För att ta hänsyn till studenternas 

förutsättningar och behov och härigenom ge dem möjlighet att slutföra utbildningen inom 

planerad studietid genomförs en rad åtgärder. För att underlätta för studenterna att klara sina 

studier ges samtliga studenter en akademisk introduktion under första terminen. Här 

behandlas bl.a. akademiskt skrivande och studenterna får individuell återkoppling på 

skrivuppgifter samt stöd i att utveckla sitt skrivande (Dnr LiU-2011-01700). Alla studenter 

som upplever fortsatt behov av stöd för muntlig och skriftlig framställning erbjuds individuell 

hjälp motsvarande 10 timmar per termin genom språkverkstaden. LiU bedriver ett aktivt 

likavillkorsarbete genom vilket studenter med funktionsnedsättning kan få extra pedagogiskt 

stöd vid behov (se länk). Studievägledarna genomför kontinuerliga genomströmningsanalyser 

som behandlas i GUN och utgör underlag för åtgärder (se länk). Förstärkning ges till kurser 

där analyser visat att en del studenter har haft svårt att uppnå godkänt resultat och 

Lärarsektionen anordnar pluggstugor där ytterligare stöd erbjuds. Utbildningens kurser 

vidareutvecklas kontinuerligt med hjälp av uppföljningar av studenternas perspektiv (se 

”yrkesexamen”, aspekt 4-6 och ”studentperspektivet”), och den ackumulerade 

genomströmningen har kontinuerligt förbättrats från ca 84 % år 2013 till ca 90%  år 

2015/2016. 

Bedömningsgrund C 
Under ”yrkesexamen” och ”studentperspektiv” har den organisation beskrivits som stödjer 

utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen. Genom denna organisation säkerställs att 

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707538/studentersvarderingavalignmentikurs.docx
http://www.isv.liu.se/sprakverkstaden?l=sv
https://www.student.liu.se/funktionsnedsattning/kontakt?l=sv
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707560/GUNhandlingarochprotokoll.pdf
https://www.facebook.com/events/197273744039165/
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utbildningens utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp och att det 

finns forum för att diskutera resultatet av uppföljningarna och omsätta identifierade behov i 

åtgärder. Exemplen som redovisats under aspekt 4-6 visar hur identifierade behov omsätts i 

åtgärder och återkopplas till studenter och andra relevanta intressenter.   
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Perspektiven 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrunder:  
A. Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

B. Utbildningens utformning och genomförande följs systematisk upp för att säkerställa att utbildningen
är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av en uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Grundlärarutbildningen F-3 har formats med fokus på att den ska vara relevant och förbereda 

studenterna för läraryrket, vilket kommer till uttryck i kursplanerna (se ”yrkesexamen”) och 

exemplifieras under aspekt 4-6. Nedan redovisas exempel som särskilt belyser 

arbetslivsperspektivet. 

Förberedelse för arbetslivet – integrering och progression 
I syfte att förbereda studenterna för arbetslivet integreras ett arbetslivsperspektiv i enskilda 

kurser inom programmet. Exempelvis ingår lärares ansvar, skyldigheter och praktiska arbete 

som en röd tråd genom de UK-kurser som inleder och avslutar utbildningen (se UK1, UK2, 

UK3, UK4 termin 1, UK5, UK6 termin 6, UK7, UK8 termin 7). Därtill kopplas innehållet i 

utbildningens kurser till skolans verksamhet samt till gällande styrdokument (se aspekt 4-6). I 

utbildningens ämneskurser integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier, och det 

ämnesdidaktiska innehållet tydliggörs genom specifika lärandemål (se aspekt 4-6). Vidare ges 

VFU-kurser inom ramen för ämnesstudierna, och kursernas innehåll integreras på olika sätt. 

Ett exempel är att studenterna under VFU i termin 1 samlar in bedömningsuppgifter som de i 

den följande UK-kursen ”Kunskapsbedömning” analyserar med hjälp av olika 

kunskapstaxonomier (se studiehandledning). Under VFU i matematik, termin 4, följs arbetet 

upp genom att studenterna diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning inom 

det område de undervisat inom (se kursplan). Genom att ämnesdidaktiken integreras i 

ämnesstudierna, och ämnesstudierna varvas med VFU-perioder, knyts utbildningens olika 

delar till yrkesutövningen och förbereder studenten för arbetslivet. Genom den 

progressionsmodell som ligger till grund för utbildningens struktur och lärandemål stöttas 

också studenten i sin utveckling mot att självständigt kunna hantera de uppgifter som ingår i 

en lärares arbete (se progressionskarta). 

Kursmentorer 
För att stärka utbildningens professionsanknytning har funktionen kursmentorer inrättats 

(LiU-2016-00519). Kursmentorer är verksamma lärare i F-3 med särskild kompetens inom ett 

visst ämne/område. De ingår i UK-råd och ämnesråd och medverkar i planering, 

genomförande och uppföljning av kurserna. Kurmentorerna knyter aktuella frågor från 

verksamhetsområdet till kursinnehåll och bidrar därmed till att stärka 

professionsanknytningen och tydliggöra arbetslivsperspektivet. I ämneskurserna exemplifierar 

och diskuterar de bl.a. val av ämnesstoff, aktuella läromedel och didaktiska överväganden. 

Som exempel kan nämnas kursen i matematik om 30 hp, år 2. I seminarier arbetar kursmentor 

och studenter med hur ämnesstoff, t.ex. statistik och geometri, kan omvandlas och användas i 

den pedagogiska verksamheten, kopplat till läroplanen för år 1-3, och i relation till 

förskoleklassen. Även konkret undervisningsmaterial diskuteras och prövas. 

http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-1-allmandidaktik-972g01/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-2-utveckling-och-larande-972g17/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-3-kunskapsbedomning-972g03/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-4-utbildningshistoria-skolans-samhalleliga-roll-och-vardegrund-972g04/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-6/utbildningsvetenskaplig-karna-5-sociala-relationer-och-larares-ledarskap-972g22/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-6/utbildningsvetenskaplig-karna-6-specialpedagogik-972g23/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-7/utbildningsvetenskaplig-karna-7-skolutveckling-och-utvardering-972a02/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-7/utbildningsvetenskaplig-karna-8-teori-och-metod-972a03/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-1/utbildningsvetenskaplig-karna-3-kunskapsbedomning-972g03/dokument/norrkoping/1.700134/StudiehandledningF-3Nkpg2016.pdf
http://old.liu.se/utbildning/program/L1GF3/student/termin-4/matematik-verksamhetsforlagd-utbildning-972g12/kursplan?l=sv
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.706705/Progressionskarta.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.705146/LiU-2016-00519-1pdf.pdf
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Verksamhetsförlagd utbildning 
Under de ämnesintegrerade VFU-perioderna övar och prövas studenten på att planera, 

genomföra och följa upp undervisning i respektive ämne, på att dokumentera och bedöma 

lärande, samt att anpassa undervisning till elevers skilda förutsättningar. Vidare övar och 

prövas de på att ta initiativ i den pedagogiska verksamheten, kommunicera med elever i olika 

sammanhang, etablera relationer, utöva ledarskap och emot konstruktiv kritik. Under 

avslutande VFU-period övar och prövas studenten på att ta ett helhetsansvar för de uppgifter 

som ingår lärarens arbete. Att VFU genomförs återkommande och ämnesintegrerat möjliggör 

för studenten att pröva och koppla kursinnehåll mot verksamhetens olika krav och 

förväntningar. Härigenom skapas förutsättningar för att utbildningen ska vara användbar och 

förbereda för arbetslivet.  

Studievägledning 
Områdets studievägledare erbjuder alla studenter möjlighet att i samtal diskutera sin framtida 

yrkesroll. De ordnar också föredrag kring olika teman, t.ex. rösten som verktyg i 

klassrummet, att söka lärarlegitimation och skriva CV, och att arbeta i en mångkulturell skola. 

Vidare stöttar studievägledningen lärarsektionen i arbetet med en årlig Arbetsmarknadsdag 

som är del i förberedelsen för arbetslivet. Här kan studenterna bl.a. träffa framtida 

arbetsgivare i regionen.  

Uppföljning och utvärdering 
För att följa upp studenternas perspektiv på hur väl utbildningen förbereder för arbetslivet 

genomförs programutvärderingar med studenter som ska slutföra, och som har slutfört, 

utbildningen (se enkäter). Resultatet utgör, tillsammans med resultaten från 

Lärarutbildningskonventets alumnienkät och områdets kursvärderingar, underlag för 

grundutbildningsnämndens kvalitetsarbete. Det används också i programmöten och ämnes- 

och UK-råd, där programansvarig utbildningsledare tillsammans med ämnesföreträdare, 

kursansvariga, kursmentorer och studeranderepresentanter arbetar för att kvalitetssäkra och 

vidareutveckla utbildningen. I styrelsen för Utbildningsvetenskap och 

grundutbildningsnämnden ingår också externa representanter som särskilt kan beakta 

arbetslivsperspektivet. Ett utvecklingsområde som identifierats, och där åtgärder nu vidtas, 

gäller övergången mellan terminerna och behovet av att för studenterna tydliggöra 

utbildningens ”röda tråd”. Genom programutvärderingar och kursuppföljning (se matris) följs 

utbildningen alltså upp, generellt och i relation till användbarhet och förberedelse för 

arbetslivet. Åtgärderna som vidtas återkopplas till studenter genom de 

studeranderepresentanter som ingår i programmets olika möten/råd, samt genom de 

introduktioner som genomförs för respektive kurs i programmet. 

 
 

  

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707460/utvardering-enkat-4.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707555/matris.docx
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Studentperspektiv 

Bedömningsgrunder:  
A. Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.  
 
B. Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att studentinflytandet används i kvalitetssäkring 
och utveckling av utbildningen. Resultaten av en uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter. 
 

Området Utbildningsvetenskap verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att 

utveckla utbildningen. Detta sker bl.a. genom studentrepresentation och olika former av 

utvärdering. 

Studentrepresentation 
Utbildningen har planerats och organiserats med utgångspunkten att studenterna ska vara 

representerade i de organ som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. 

Studeranderepresentanter som utses av studentkåren ingår därför i UK-råd, ämnesråd, 

programmöte, VFU-studentråd och i grundlärarprogrammets team (se organisation för 

kvalitetssäkring, under ”yrkesexamen”). På områdesnivå ingår studeranderepresentant också i 

genuslektorns referensgrupp (se ”jämställdhetsperspektiv”). Studenterna är vidare 

representerade i Grundutbildningsnämnden (2 repr.) och Styrelsen för utbildningsvetenskap (3 

repr.), vilket innebär att de är delaktiga i styrning av och beslut kring områdets alla 

lärarutbildningar. För att verka för att studeranderepresentanterna ska ta aktiv del i styrelsens 

arbete träffar dekanus dem inför varje sammanträde i ett förmöte där dagordning och 

handlingar gås igenom och diskuteras. För att vidare främja studenternas delaktighet och 

inflytande lämnar Utbildningsvetenskap ekonomiskt bidrag till kårverksamhet (StuFF, L-sek 

och N-sek) där studenter ersätts för sitt arbete med utbildningsbevakning och 

utbildningsutveckling. Under ht -16 har kårens utbildningsutvecklare bl.a., i samarbete med 

programansvarig och studievägledning, tagit fram en folder med råd och vägledning för 

nyantagna studenter. 

 

När det gäller representation har ett utvecklingsområde identifierats som kommer att 

prioriteras under det närmaste året. Vid områdets senaste utvärdering av kursspecifika 

beställningar framförde flera institutioner att det saknas studeranderepresentanter i några 

ämnesråd, och att studenternas synpunkter därför framförallt inhämtades genom 

kursvärderingar och på informell väg. Frågan lyftes till diskussion i Styrelsen för 

utbildningsvetenskap (2016-09-13), och arbete med rekrytering kommer att intensifieras 

under 2017. Här är kårens och lärarsektionernas arbete helt centralt, och programansvariga 

utbildningsledare och ämnesansvariga kan bistå med stöd och information till studenter.  

Utvärdering 
Med syfte att ta tillvara alla studenters synpunkter och ge dem möjlighet att påverka 

utbildningen genomförs kontinuerliga utvärderingar. LiU använder det digitala 

kursvärderingssystemet KURT som är en webbaserad enkät med generella frågor från rektors- 

och fakultets-/områdesnivå, samt frågor utformade av kursansvariga. Enkäten skickas till 

berörda studenter efter varje kurs. Enkätsvaren följs upp av kursansvarig, och på terminsbasis 

även av grundutbildningsnämnden som mot bakgrund av resultaten vid behov initierar 

åtgärder. Studenternas omdöme om utbildningens kurser ligger på jämn och hög nivå (se 

KURT-sammanställning). KURT kompletteras också med muntliga kursvärderingar som har 

en formativ funktion och utgör underlag för kursansvarig i den löpande kursutvecklingen. 

http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/ledamotsforteckning?l=
http://www.stuff.liu.se/
http://lsek.se/
http://nlsek.stuff.liu.se/
http://old.liu.se/uv/omuv/grundutb/protokoll-2016/2016-06-15/1.687519/11.Resultatavkursvrderingarht2015.pdf
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Utvärderingsresultat och genomförda förändringar i kurs återkopplas till studenterna genom 

publicering på studentportalen och vid följande kursintroduktion. 

 

Studenternas perspektiv tillvaratas vidare genom de skriftliga programutvärderingar som 

genomförs med studenter som ska slutföra, och har slutfört, utbildningen. Resultaten utgör 

underlag för grundutbildningsnämndens arbete samt för programmöten, ämnes- och UK-råd 

och kursteam som på olika sätt arbetar för att kvalitetssäkra och vidareutveckla utbildningen. 

Vart tredje år genomför LiU en omfattande undersökning där studenterna kan lämna 

synpunkter som rör allt ifrån den enskilda utbildningen till centrala stödstrukturer och 

studiemiljö. Med utgångspunkt ifrån 2015 års resultat fastställde Styrelsen för 

utbildningsvetenskap en handlingsplan för 2016-2017, där utvecklingsområden och planerade 

åtgärder som gäller tydlighet, förutsägbarhet och återkoppling redovisas.  

 

Beträffande utvärdering har två utvecklingsområden identifierats på universitets- respektive 

områdesnivå, som berör studenterna på grundlärarutbildningen, F-3. För det första har 

studenterna framfört önskemål om en bättre teknisk lösning för digital kursvärdering, och om 

större möjlighet att lämna fritextsvar. Vid LiU har därför ett utvecklingsprojekt initierats som 

drivs av en arbetsgrupp där flera studentrepresentanter ingår. Målet är att implementera ett 

nytt system under hösten 2017. För det andra har Utbildningsvetenskaps uppföljning av 

KURT-resultat visat att svarsfrekvensen har sjunkit över tid. Vi vidtar nu åtgärder, t.ex. extra 

påminnelser och utökad svarstid, för att försöka vända den trenden. 

Exemplet UK 3 
Avslutningsvis ges ett exempel på hur studenterna identifierat styrkor och 

utvecklingsområden i en enskild kurs, UK3 Kunskapsbedömning, och vilka åtgärder som 

vidtagits för att utveckla den vidare. Kursutvärderingarna visar att studenterna ser kursen som 

yrkesrelevant. Den bidrar till en ökad förståelse för bedömningar och ger kunskap om hur de 

kan användas som didaktiskt redskap. Tre utvecklingsområden har identifierats, och åtgärder 

har vidtagits. För det första påpekade studenterna att bedömningarna av deras prestation 

primärt var summativa, samtidigt som kursen belyser betydelsen av formativa bedömningar. 

Detta åtgärdades genom att två formativa bedömningar (progressiv kamratrespons) infördes. 

För det andra framgick att en del studenter haft svårt att bearbeta och förstå internationella 

forskningsartiklar, varför ett stöd i form av frågor att utgå ifrån har tagits fram. För det tredje 

påtalades att det var olyckligt att kursen inleddes med juridiska perspektiv på bedömning då 

studenterna ännu inte var bekanta med vissa grundläggande begrepp. Kursen har därför givits 

en ny struktur, enligt vilken det juridiska perspektivet behandlas senare och kopplas till 

forskning och utvärdering som rör t.ex. IUP, utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. 

 
 

  

http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707460/utvardering-enkat-4.docx
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2015/2015-12-08/1.664177/9.Studentunderskning2015-Handlingsplanfrutbildningsvetenskap.pdf


 

30 
 

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömningsgrunder:   
A. Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.  
 
B. Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i 
utbildningens utformning och genomförande. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.  

 

Vid LiU ingår arbetet med jämställdhetsperspektivet i det systematiska arbetet med lika 

villkor och genusperspektiv i all utbildning. Likavillkorsarbetet baseras på långsiktiga mål 

som följs upp kontinuerligt och renderar i konkreta åtgärder (se t.ex. uppföljning och 

handlingsplan 2014-2015). Exempel på åtgärder som vidtagits är att kontaktpersoner och 

ärendehanteringen tydliggjorts när det gäller diskriminering, trakasserier och övrig kränkande 

särbehandling. Vidare har informationen förtydligats på hemsidan och i den centrala 

handlingsplanen för Lika Villkor 2016 gällande vart studenter kan vända sig i sådana frågor. 

 

Av de studenter som påbörjade grundlärarutbildningen, F-3, 2016 var 86 % kvinnor och 14 % 

män. Av dem som under ht -15 och vt -16 avbröt sina studier var 92% kvinnor och 8% män. 

Den ackumulerade genomströmningen bland dem som studerar under vt -16 är ca 90% för 

kvinnor och 85% för män. För att göra fler män intresserade av att utbilda sig till lärare 

granskas digitalt och tryckt annonseringsmaterial löpande ur ett genus- och 

mångfaldsperspektiv. I marknadsföringen förmedlas ett jämställdhetsperspektiv genom text 

och bild, vilket innebär att såväl män som kvinnor adresseras och representeras som studenter 

vid utbildningen och som blivande lärare, Vid besök på utbildningsmässor representeras 

utbildningen av en grupp med både manliga och kvinnliga studenter, och fr.o.m. 2017 får 

denna grupp utbildning inför uppdraget. 

 

LiU arbetar aktivt med att integrera ett genusperspektiv i all utbildning. Sedan 2005 finns en 

genuslektor vid varje fakultet/område (4 st), som i sin anställning (ca 25%) arbetar med att: 1) 

öka medvetenhet och kunskap om genusperspektiv i utbildning, och 2) utveckla pedagogiska 

modeller för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter. Genuslektorn vid 

Utbildningsvetenskap får sitt uppdrag av styrelsen för Utbildningsvetenskap, som också följer 

upp arbetet och fastställer handlingsplan. Som stöd i sitt arbete har genuslektorn en 

referensgrupp som består av studentrepresentant, institutionsföreträdare och 

utbildningsledare. Vidare deltar genuslektorn regelbundet i områdets nämnder och 

ledningsgrupper för att förankra sitt arbete och vara en resurs i planering och 

utvecklingsarbete. Genuslektorn har bl.a. granskat arbetet med genusinkludering i den 

utbildningsvetenskapliga kärnan, och lett diskussioner kring olika former av segregation i 

relation till lärarutbildning. Genuslektorn deltar i nationell samverkan kring genus och 

jämställdhet i högre utbildning, och har 2016 också medverkat i nordiskt erfarenhetsutbyte 

kring dessa frågor. 

 

Jämställdhetsperspektivet integreras på olika sätt i utbildningens utformning och 

genomförande. I beställningen till institutionerna, av utbildningsuppdrag inom 

grundlärarutbildningen F-3, föreskrivs att perspektiven internationalisering, genus, klass och 

etnicitet ska beaktas vid utformning av kurserna, och att detta kan synliggöras i lärandemål, 

kursinnehåll, arbetsformer eller kurslitteratur (LiU-2014-00073). Vidare tydliggörs i varje 

kursplan att ”Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och 

kunskaper synliggörs och utvecklas” (se tidigare länkade kursplaner). Genus och jämställdhet 

är återkommande teman i såväl målformuleringar som kursinnehåll och i kurslitteraturen 

http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2016/2016-05-31/1.686882/12.UppfljningavHandlingsplanfrLikaVillkor2014-2015.pdf
http://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2016/2016-05-31/1.686882/12.UppfljningavHandlingsplanfrLikaVillkor2014-2015.pdf
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707458/10-beslut-genus17.docx
http://old.liu.se/uv/uka-s-pilotutvardering/startsida/1.707674/lankLitteraturlista.docx
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ingår texter av såväl kvinnliga som manliga forskare och skribenter. Syftet är att studenterna 

successivt ska tillägna sig de kunskaper, förmågor och förhållningssätt de behöver för att 

fullgöra sitt uppdrag och motverka alla former av diskriminering. För vidare utveckling ser vi 

ett behov av att följa upp progressionen inom detta område. Genuslektorn arbetar systematiskt 

med uppföljningar och har nyligen genomfört en analys av progression i genus- och 

mångfaldsfrågor i förskollärarprogrammet. Motsvarande granskning av 

grundlärarprogrammet, F-3, ska genomföras under 2017 (GUN 2016). 

De redovisade exemplen illustrerar det systematiska och strategiska arbete mot diskriminering 

och övrig särbehandling, på LiU-, områdes- och programnivå, som innefattar insatser på kort 

och lång sikt av både förebyggande och åtgärdande karaktär. Att insatserna följs upp i 

styrelsen, grundutbildningsnämnden, råd och möten, och resulterar i beslut om åtgärder och i 

diskussioner om fortsatt utveckling, gör att arbetet blir kvalitetsdrivande och löpande 

återkopplas till relevanta intressenter.  

http://old.liu.se/uv/omuv/grundutb/protokoll-2016/2016-10-13/1.701267/Protokoll161013.pdf
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