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Handlingsplan för masterprogrammet i Kognitionsvetenskap 

 
Utifrån genomförd dialog och bedömningsmatris 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?  

Måluppfyllelse 
 

Utbildningen ska 
säkerställa att samtliga 
studenter kan nå alla 
mål för masterexamen 
oavsett studiegång.  

 
 
En översyn av utbildningsprogrammet ska göras 
med avseende på programmets utformning, vilka 
mål som uppfylls i de obligatoriska kurserna och 
vilka krav som ställs på hur dessa behöver 
kombineras med de valbara kurserna för att 
säkerställa att alla mål uppfylls. I samband med 
översynen revideras utbildningsplan och 
kursplaners lärandemål och examinationer.  

 
 
Översyn klar Vt21. 
 
Ny utbildningsplan skickas in 
VT21 och nya kursplaner tas 
under Ht21 att gälla för 
läsåret Ht22/Vt23. 

 
 
Programansvarig, i 
samråd med respektive 
studierektor. 
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Utformning och 
genomförande 

 
Utbildningen ska se över 
förkunskapskraven och 
eventuellt ta bort 
möjligheten att antas till 
programmet utan 
kognitionsvetenskaplig 
kunskap från 
kandidatnivå. 
 
Utbildningen ska 
säkerställa progression 
inom huvudområdet för 
utbildningen för varje 
student oavsett 
förkunskap. 
 
Analys av varför 
nyckeltalen visar att 
termin 1 har en 
poängproduktion om 
endast 13 hp för de 
aktiva studenterna. 
Analys av varför 
studenterna i relativt 

 
 
 

Utbildningen ska undersöka vilka förkunskaper 
som krävs både ämnesmässigt och metodmässigt 
för att tillgodogöra sig utbildningens kurser och 
kunna uppnå utbildningens mål, och om det finns 
möjlighet till bibehållen breddad rekrytering. 
 
 
 
 
Utbildningen ska undersöka hur lärandemål och 
förkunskapskrav för programmets kurser, speciellt 
de obligatoriska kurserna, kan revideras för att 
stärka progressionen. Arbetet resulterar i 
reviderade kursplaner. 
 
 
Analys av poängproduktion per kurs och 
studentkull under läsåren 18/19–20/21 (eftersom 
en ny utbildningsplan trädde i kraft 2018) ska 
genomföras, för att kartlägga om det finns några 
kurser med sämre poängproduktion, samt 
undersöka poängproduktionen för olika kullar för 
att se mönster bland studenterna. 

 
 
 

Analys klar Vt21. 
 
Ny utbildningsplan skickas in 
Vt21. 
 
 
 
 
 
Analys klar Vt21. 
 
Nya kursplaner tas under 
Ht21/Vt22 att gälla för läsåret 
Ht22/Vt23. 
 
 
Analys Ht21. 
 
 
 
 
 
 
Analys Ht21. 

 
 

 
Programansvarig, i 
samråd med respektive 
studierektor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programansvarig, i 
samråd med respektive 
studierektor. 
 
 
Programansvarig. 
 
 
 
 
 
Programansvarig, 
tillsammans med 
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hög grad inte genomför 
det självständiga arbetet 
(SA) ska genomföras.  

 
Analys av varför 
studenterna i allt 
stigande grad över åren 
2012–2016 inte tar ut 
examen och inte 
avslutar utbildningen 
ska genomföras. En 
delanalys i denna bör 
undersöka varför 
männen har längre tid 
till examen i jämförelse 
med kvinnorna. 

I samband med analys av poängproduktion 
undersöks även uppsatskursen specifikt med 
avseende på att identifiera faktorer som 
underlättar/hindrar genomförande av uppsatsen.  
 
 
En undersökning av vilka förväntningar och 
attityder studenterna har till att ta en examen inom 
eller utom programmet ska genomföras. 
 
En analys ska genomföras av studentkullarna som 
påbörjat programmet under 2018 och 2019 
(eftersom en ny utbildningsplan trädde i kraft 
2018) för att se hur lång tid det tar till examen och 
identifiera mönster bland de som ej tar ut examen. 
Undersöka om det finns systematiska skillnader 
mellan män och kvinnor.  
 
Proaktivt arbete med att kontakta studenter på 
termin 3 om de har låg poängproduktion och 
erbjuda hjälp att planera sin studiegång för att 
slutföra utbildningen.  

 
 
 
 
 
Startas Ht20 och genomförs 
regelbundet. 
 
 
Ht22. 
 
 
 
 
 
 
 
Startas Ht20 och genomförs 
regelbundet. 
 
 

programadministratör 
med bistånd från Ladok-
gruppen. 
 
Programansvarig. 
 
 
 
Programansvarig, 
tillsammans med 
programadministratör 
med bistånd från Ladok-
gruppen. 
 
 
 
Studievägledare. 
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Studentperspektiv 
 

Bättre modell för 
kursutvärdering 

 
 

Programansvarig i samarbete med Kogvet-
sektionen tar fram och testar en ny modell för hur 
resultat från Evaliuate följs upp av studenter, 
programansvarig, lärare och studierektorer 

 
 

Modell klar Vt20. 
 
Modell testas och följs upp 
Ht20/Vt21. 

 
 

Programansvarig. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

Utbildningen ska 
säkerställa att kunskap 
om jämställdhet 
kommer alla studenter 
tillgodo och är integrerat 
i utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande. 

 
 

Programansvarig i samarbete med kursansvarig(a) 
lärare gör en översyn och utveckling av de 
obligatoriska kurserna för att säkerställa att detta 
uppfylls. Förtydliga och utveckla innehåll, 
undervisningsformer och examination i någon eller 
några av dessa kurser.  

 
 

Ny(a) kursplan(er) tas Vt21 
för att tas i bruk under 
Ht21/Vt22. 

 
 

Programansvarig.  

Hållbarhetsperspektiv 
 

Utbildningen ska 
säkerställa att 
hållbarhetsperspektivet 
kommer alla studenter 
tillgodo och är integrerat 
i utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande. 

 
 

Programansvarig i samarbete med kursansvarig(a) 
lärare gör en översyn och utveckling av de 
obligatoriska kurserna för att säkerställa att detta 
uppfylls. Förtydliga och utveckla innehåll, 
undervisningsformer och examination i någon eller 
några av dessa kurser. 

 
 

Ny(a) kursplan(er) tas Vt21 
för att tas i bruk under 
Ht21/Vt22. 

 
 

Programansvarig.  
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Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamsson, Mattias Arvola, Maria Brandén, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, 
Åsa Danielsson (föredragande), Anika Ernvik, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Emma Linder och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit 
utbildningsledare Lena Pettersson (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Helena Klöfver, 
koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanten Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 

 
 
 
 
 

Karin Axelsson 
Dekan           Åsa Danielsson 
            Prodekan 
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