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Beslut om handlingsplan för Ämneslärarprogrammet 

inriktning 7-9 samt inriktning gymnasiet 

Beslut 

Linköpings universitet (LiU) beslutar att  

− fastställa bifogad handlingsplan för Ämneslärarprogrammet inriktning  

7-9 samt inriktning gymnasiet 

 

Skäl till beslut 

I LiU:s kvalitetssäkringssystem ska alla utbildningar kvalitetssäkras inom en sex års 

cykel.1 Under 2019-20 granskades Ämneslärarprogrammet av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Den självvärdering som lämnades till UKÄ och 

den bedömning som UKÄ gjorde har legat till grund för en dialog mellan dekanat, 

programansvariga utbildningsledare och studeranderepresentanter som 

genomfördes i juni 2020. Dialogen har resulterat i en bedömningsmatris och 

dekanens sammanfattande bedömning (se bifogad handling dnr LiU-2020-00371). 

Med utgångspunkt i bedömningsmatrisen har programansvariga tagit fram förslag 

till handlingsplan för det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet.  

 

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av 

programansvarig utbildningsledare för Ämneslärarprogrammet Helena Köhler. I 

beslutet har deltagit undertecknad dekan Jörgen Nissen och ledamöterna Cecilia 

Lindgren, Katarina Eriksson Barajas, Joakim Samuelsson, Lina Söderman Lago, 

Åsa Larsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ingrid Bergqvist, Anika Ernvik och Natalia 

Tomczyk. Dessutom har närvarit ersättare Cecilia Axell, David Ludvigsson, Ann-

Sofie Persson, Jonas Bergman Ärlebäck och Deborah Traujtmann, koordinator 

Caroline Kelly och kanslichef Catharina Magnusson samt personalföreträdare 

Veerle Bergqvist och Andrzej Szklarski. 

 

 

 

 

 

 
1 LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning (dnr LiU-2017-01507) 
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-
dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-
01507.pdf 

https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-dokument/1.779813/LiUsgemensammamodellfrkvalitetsskringavutbildning-LiU-2017-01507.pdf
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Bedömning och handlingsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

grundskolans åk 7-9 samt gymnasiet  

Bedömning från dialogen med fakultetsledningen: Infoga matris med kommentarer 

 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 

genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Stärka och utveckla 

programmets 

vetenskapliga stråk  

- Utifrån beslutad förändring av studiegången där UK: 

Vetenskapsteori och metod fr.o.m. HT 2021 förlagts 

omedelbart före Examensarbete 1 och reviderats i enlighet 

med detta, initieras ett utvecklingsarbete kring programmets 

vetenskapliga progression. Utvecklingsarbetet, vilket skall 

genomföras av grupp med särskild kompetens under ledning 

av programansvarig, skall såväl hantera 

progressionsdokumentet som sådant, som hur det skall 

implementeras genom utbildningen. 

Dec 2021 

 

Programansvarig 

 

 

 - Göra en översyn kring vilka delar i ämne respektive UK som 

behöver stärkas utifrån ovanstående och tillse att nödvändiga 

åtgärder kommer till stånd. 

Dec 2022 Programansvarig och UK-/ 

ämnes- /kursansvariga 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Stärka måluppfyllelsen i 

samhällskunskap 

avseende ämnets teorier 

och metoder 

 

Förstärka 

helhetsperspektivet för 

ämnet samhällskunskap 

 

Tydliggöra bredd och 

fördjupning i 

samhällskunskap för åk 

7-9 

-Utöver programövergripande åtgärder enligt ovan behöver 

ämnet samhällskunskap en mer omfattande översyn avseende 

ämnesundervisningen i teori och metod samt progression och 

helhet avseende dessa delar. Ett utvecklingsarbete kring 

ämnet samhällskunskap, med särskilt fokus på att få till en 

tydligare helhet mellan för ämnet ingående delar, initierades 

under 2019 och pågår. Utöver helhetsperspektivet i allmänhet 

och teori och metod i synnerhet, finns det behov av att 

tydliggöra vad som är bredd respektive fördjupning för 

inriktningen mot åk 7-9. Det pågående utvecklingsarbetet i 

samhällskunskap tillförs ytterligare medel för att fortsätta 

driva utvecklingsarbetet vidare med ett utökat fokus. 

Resultatet rapporteras till programansvarig.  

 

Dec 2021 

 

Ämnesansvarig samhällskunskap 

i samarbete med ämnesrådet i 

samhällskunskap och 

programansvarig. 

 

 

 -Utifrån arbetet genomföra nödvändiga förändringar i 

kursinnehåll och ev. kursplaner. 

Dec 2022 Programansvarig i samarbete med 

ämnesansvarig i 

samhällskunskap. 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Stärka måluppfyllelsen i 
svenska åk 7-9 avseende 
ämnets teorier och 
metoder  
 
Förstärka  
ämnesfördjupning i såväl 

litteraturvetenskap som 

svenska språket i svenska 

åk 7-9 

-Utöver programövergripande åtgärder enligt ovan behöver 

ämnet svenska för åk 7-9 tillse att studenter i ämnet erhåller 

fördjupad ämnesteori och fördjupade kunskaper om ämnets 

metoder. För detta ändamål utvecklas kursen 61-75 hp 

(9ASV58). 

 

Ht 2021 

 

 

Programansvarig i samarbete med 

ämnesansvariga och ämnesrådet i 

svenska. 

 -Utöver mer ämnesfördjupning genom utvecklandet av 61-75 

hp ses innehållet kurserna i svenska 1-60 hp över avseende 

stoffträngsel och möjligheten att ge mer ämnesfördjupning. 

 

Dec 2021 

 

Programansvarig i samarbete med 

ämnesansvariga och ämnesrådet i 

svenska. 

 - Utifrån översynen av 1-60 hp genomföra nödvändiga 

förändringar i kursinnehåll och ev. kursplaner 

Dec 2021 Programansvarig i samarbete med 

ämnesansvariga och ämnesrådet i 

svenska. 

Säkerställa 

måluppfyllelsen avseende 

metodik kopplat till VFU 

-Analys av ämnenas kursplaner i VFU och ämnesdidaktik i 

förhållande till programmets progressionskarta avseende 

didaktisk progression. 

Dec 2021 Programansvarig 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 

 
Dnr LiU-2020-03624 

4(6) 

 

 
 

 
 
 

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

och ämnesdidaktik för 

alla studenter oavsett 

ämneskombination 

 

-Inventering av metodikinslag i genomförande av UK och 

ämne/ämnesdidaktik i förhållande till programmets 

progressionskarta avseende didaktisk progression. 

Dec 2021 Programansvarig i samråd med 

UK-/ämnesråd 

-Utvecklingsarbete kring metodikinslag/specificeringar 

kopplade till VFU-kursplaner, didaktiska progressionskartan 

samt kommande förslag om praktisk ämnesdidaktik/metodik. 

Dec 2023 Programansvarig i samråd med 

kursansvariga för VFU och 

kursmentorer 

-Utreda hur vi inom den campusförlagda utbildningen kan öva 

och pröva studenternas sociala förmågor och relatera detta till 

vad som görs inom VFU. 

Dec 2023 Programansvarig i samråd med 

UK-/ämnesråd, kursansvariga 

VFU, kursmentorer och 

programansvarig för VFU 

-Vid behov revidera kursplaner i 

UK/ämne/ämnesdidaktik/VFU. 

Dec 2024 Programansvarig i samarbete med 

ämnes- och kursansvariga. 

-Översyn och revidering av omdömesformulär för VFU och 

PUG i syfte att skapa tydlighet och samstämmighet. 

Dec 2024 Programansvarig i samarbete med 

kursmentorer och 

programansvarig för VFU 

-Tillse att utpekade centrala metodikinslag implementerats i 

UK, ämnen samt VFU. 

Dec 2025 Programansvarig i samarbete med 

kurs- och ämnesansvariga, 

kursmentorer och 

programansvarig för VFU 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Bevaka att såväl 
vetenskaplig kompetens 
som yrkeskompetens 
säkras 

-Inför budget- och verksamhetsdialogerna genomför PUL 

tillsammans med berörda institutioner en årlig översyn av 

kompetensläget i allmänhet och i synnerhet avseende 

geografi/ geografididaktik, matematikdidaktik, 

samhällskunskap/samhällskunskapsdidaktik, slöjd samt 

svenska språket.  

Från Vt 2021 

och årligen 

Dekan och programansvarig i 

samråd med resp prefekt och 

avdelningschef 

- Årlig dialog med resp institution om vikten av utnyttjande av 

relevant kompetens inom och utanför den egna institutionen, 

det gäller t.ex. samhällskunskapsdidaktik. 

Från Vt 2021 

och årligen  

Dekan och programansvarig i 

samråd med resp prefekt och 

avdelningschef 

Stärka 
studentrepresentationen i 
ämnesråden och säkra 
stabil tillgång på 
studeranderepresentanter 
i alla ämnen.  

-Etablera rutiner för årligen återkommande utbildning av 

studeranderepresentanter. 

 

Dec 2021 Programansvarig och 

studievägledare i samverkan med 

studentkåren och lärarsektionen. 

 -Årlig uppföljning av studeranderepresentation i ämnesråden. Från Vt 2021 

och årligen  

Programansvarig i samråd med 

ämnesansvariga 

 -Stötta studentkårens arbete med rekrytering genom att 

förmedla kontakter till ämnes-/UK-ansvariga, ge möjlighet till 

utrymme på programmötet och fortlöpande informera 

studenter om möjligheten och vikten av deltagande i 

utbildningens kvalitetsarbete.   

Från Vt 2021 

och årligen 

Programansvarig 
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Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Insatser för att öka 
svarsfrekvensen i 
Evaliuate 

-Uppmana kurs-/ämnesansvariga att avsätta tid i kurs för 

ifyllande 

 

Från Vt 2021 

och årligen 

Programansvarig, 

ämnesansvariga och 

kursansvariga i samverkan med 

STUFF. 

-Informera/uppmana studenter om vikten av ifyllande när 

tillfälle ges 

Från Vt 2021 

och årligen 

Programansvarig, 

ämnesansvariga och 

kursansvariga i samverkan med 

STUFF. 

Stärka 
jämställdhetsperspektivet 
i svenska åk 7-9 genom 
tydligare lärandemål.  

-Revidering av kursplaner för att synliggöra 

jämställdhetsperspektivet för ämnet svenska åk 7-9. 

Februari 

2021 

Programansvarig i samråd med 

ämnesansvarig och ämnesrådet i 

svenska, samt genuslektor 

Säkerställa att hållbar 
utveckling, utifrån flera 
olika dimensioner, 
kommer alla studenter till 
del.  
 

-Ett arbete att stärka hållbar utveckling inom programmet har 
påbörjats. Det fortsatta arbetet innefattar att se över 
programmets progression avseende hållbar utveckling och 
identifiera möjligheter till ett utökat innehåll om undervisning 
för hållbar utveckling i UK-kurserna. 
 

Dec 2023 

 

 

Programansvarig i samverkan 

med UK-rådet. 

 

 -Verkställande av identifierade förstärkningar i kurs 
 

Dec 2024 Programansvarig i samverkan 

med kursansvariga 

 

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

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  



Bedömningsmatris: Fakultetsdialog för ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 och inriktning gymnasiet 

Datum: 2020-06-08 

Dnr: LiU-2020-00371 

Närvarande vid dialogen: programansvarig utbildningsledare Helena Köhler, biträdande programansvarig utbildningsledare Eva Tjernström, 

utbildningsutvecklare StuFF Kim Axelsson, dekan Jörgen Nissen, utbildningsledare Anna Johnsson Harrie 

 

 

 Fungerar 

bra 

Behöver 

delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande 

översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 

 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

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 


