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Teori & metod – här är förutsättningarna idag olika inom olika 

ämnen i programmets båda inriktningar. Ett arbete behöver göras 

för att säkerställa att teori och metod tillgodoses för alla studenter 

oavsett ämneskombination.  

Metodik –metodik/praktisk ämnesdidaktik berörs i såväl 

ämnesdidaktik som VFU. Även här ser förutsättningarna olika ut i 

förhållande till olika ämneskombinationer. Ett arbete behöver göras 

för att säkerställa måluppfyllelsen i VFU/metodik/ämnesdidaktik 

för alla studenter oavsett ämneskombination. Ett analysarbete kring 

detta område inleddes 2019. Fortsatt utvecklingsarbete måste 

infogas med övriga utvecklingsprocesser, utifrån ett 

helhetsperspektiv (inkl VFU), inom programmet – se vidare nedan.  

 

 

Där till finns behov av att stärka måluppfyllelsen i specifika ämnen: 

Samhällskunskap 7-9 & GY 

- tydliggöra bredd & fördjupning 

- stärka teori & metod i ämnet 

- stärka helhetsperspektivet för ämnet samhällskunskap  



 

X 

 

 

 

Svenska 7-9 

 - ämnesfördjupning i litteratur & språk behöver stärkas 

- stärka teori och metod i ämnet 

 

Den generella bedömningen för programmet är att 

måluppfyllelsen delvis behöver utvecklas. För ämnena 

samhällskunskap i inriktning 7-9 och gymnasiet samt 

svenska i inriktning 7-9 behövs en mer omfattande översyn 

med utgångspunkt i den kritik som lyfts fram av UKÄ.  

Utformning och 

genomförande 

X   Praktisk ämnesdidaktik/metodik kan stärkas, vilket kopplas till 

måluppfyllelsen ovan.  

Forskningsanknytning 

 

X   Forskningsanknytningen är överlag god, samtidigt som inom vissa 

områden pågår angeläget utvecklingsarbete:  

- Ett arbete pågår för att stärka forskningsbasen för slöjdämnet. 

Detta är centralt för slöjdämnet och utvecklingsarbetet ska fortsätta 

i samråd mellan UV och berörd institution (IKOS).  

Lärarkompetens 

 

 X  Lärarkompetens är överlag god, men vissa områden har 

identifierats där det långsiktiga behovet av nyrekryteringar är 

angeläget att uppmärksamma, t ex på grund av kommande 

pensionsavgångar. Här är det centralt att i samverkan med berörda 

institutioner bevaka att kompetens, såväl vetenskaplig kompetens 

som inte minst yrkeskompetens, säkras. Det gäller t ex geografi, 

geografididaktik, matematikdidaktik, samhällskunskap och svenska 

språket. Det gäller även slöjd där utvecklingsarbete pågår (jmf 

ovan).  

 

Det är också angeläget att den samlade kompetens som finns vid 

LiU till fullo tas till vara och det är viktigt att säkerställa att 

samverkan sker mellan olika institutioner där kompetens finns. 

Detta gäller t ex samhällskunskapsdidaktik. 



 

 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

UKÄ:s genomströmningstal visar att LiU ligger i linje med riksgenomsnittet. För analys av genomströmningen se självvärderingen. 

 

 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

 

Arbetslivsperspektiv 

 

X    

Studentperspektiv 

 

 X  Studentperspektivet fungerar över lag bra, men ett par områden 

behöver vidare stärkas, vilket bör ske i samarbete med StuFF: 

- Stärka studentrepresentationen i ämnesråden och säkra stabil 

tillgång på studeranderepresentanter i alla ämnen.  

- Åtgärder för att höja svarsfrekvens på Evaliuate. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

 

X  

 

 

 

X 

 Jämställdhetsperspektivet fungerar bra överlag, men 

jämställdhetsperspektivet är alltid aktuellt och behöver ständigt 

utvecklas i alla ämnen.  

 

I ämnet svenska i inriktning 7-9 behöver 

jämställdhetsperspektivet stärkas genom tydligare lärandemål.  

 

Hållbar utveckling 

 

 X  Ett arbete att stärka hållbar utveckling inom programmet har 

påbörjats. Viktigt att hållbar utveckling, utifrån flera olika 

dimensioner, säkerställs genom lärandemål, aktiviteter och 

examination, för alla studenter oavsett ämneskombinationer och 

inriktning.  



I såväl UKÄ:s utlåtande som ovanstående sammanställning åskådliggörs med all önskvärd tydlighet att Ämneslärarprogrammet vid LiU håller 

hög kvalitet. Att det finns tydliga och aktuella utvecklingsområden är ett resultat av programledningens aktiva och framåtsyftande 

kvalitetsarbete i samarbete med lärarkollegiet, studenter och medarbetare vid berörda institutioner. 

 

Båda ämneslärarprogrammet inriktningar, åk 7-9 och gymnasiet, fungerar väl, har en tydlig struktur och en väl utvecklad progression. Det finns 

en mycket god koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter, examination och bedömning. 

 

Inslagen om teori och metod behöver förstärkas och framförallt behöver det säkerställas att de i tillräcklig grad kommer alla studenter till del, 

oavsett ämneskombination. Metodik/praktisk ämnesdidaktik är ett centralt innehåll och ska ingå i såväl ämneskurser som VFU-kurser. Det 

behöver säkerställas att det för alla studenter och oavsett ämneskombination, avhandlas väl inom programmet. Utvecklingsarbete för att uppnå 

detta måste ske i samklang med dels övriga utvecklingsprocesser inom programmet, dels med stöd av och i samråd med KfU:s organisation för 

VFU. Lärarkompetensen är god, men behöver långsiktigt säkras avseende såväl vetenskaplig kompetens som professionskompetens i alla 

ämnen. Här är samverkan mellan UV och berörda institutioner, samt mellan olika institutioner centralt. Utbildningen har överlag en god 

vetenskaplig förankring och en tydlig professionsanknytning. Studentperspektivet beaktas, men åtgärder som kan bidra till en höjd 

svarsfrekvens i Evaliuate ska vidtas, liksom en stärkning av studentrepresentationen i ämnesråden. Även jämställdhetsperspektivet är väl 

integrerat. Ett arbete med att stärka innehållet om hållbar utveckling behöver göras, så att alla studenter i programmet mötet det. Utöver dessa 

identifierade områden ska det kontinuerliga arbetet med att följa upp och utveckla utbildningen fortsatt bedrivas. 

 

Utbildningen i ämnet svenska för inriktning 7-9 behöver en mer omfattande översyn vad gäller att stärka teori och metod samt för att säkra 

ämnesfördjupning i såväl svenska språket som litteratur. Detta arbete är redan inlett och har hög prioritet. Även utbildningen i ämnet 

samhällskunskap behöver en mer omfattande översyn för att stärka teori och metod samt stärka helhetsperspektivet för ämnet 

samhällskunskap. I samhällskunskap behövs även tydliggöras vad som är bredd och vad som är fördjupning inom ämneskurserna. 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

Underskrift dekan 

Jörgen Nissen 


