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FSF 20-2.10a 

Handlingsplan för huvudområde Litteraturvetenskap, grundnivå  

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 Revidering av kursplaner för att 
explicitgöra mål 3 b och 6 c.  
 
Förtydligande i kursplan och 
studiehandledning för 
litteraturvetenskap 2 och 3 för att 
synliggöra att varje enskild student når 
samtliga kursmål även i befintlig 
kursstruktur, oavsett vilken 
fördjupningskurs som ges en viss 
termin, då kursutbudet är tvingande för 
alla studenter och samtliga 
fördjupningskurser täcker in samma 
examensmål.  

Vt 2021 Studierektor eller motsvarande.  
(Med anledning av 
institutionsombildningen och den 
därmed följande 
organisationsförändringen är det i 
skrivande stund inte klart vad 
benämningen på funktionen under 
avdelningschef kommer att vara. 
Därför har vi valt att skriva 
”Studierektor eller motsvarande” 
som ansvarig i förekommande 
fall.) 
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Måluppfyllelse (forts) Utbildningen ska säkerställa att 
samtliga studenter kan nå samtliga 
ovanstående mål genom att tydliggöra 
dem i aktuella kursplaner samt att de 
examineras. 

 

  

Utformning och 
genomförande 

Fortsatt utvecklingsarbete genom 
punkterna måluppfyllelse, 
forskningsanknytning och 
arbetslivsperspektiv. Utveckling och 
variation av pedagogiska arbetsformer, 
inklusive digitala verktyg. 

Ht 2021 Måluppfyllelse 
 

Vt 2021 
Forskningsanknytning 
 
Ht 2020 
Arbetslivsperspektiv 
 
Ht 2023 Pedagogiska 
arbetsformer inklusive 
digitala verktyg 

Studierektor eller motsvarande  

Forskningsanknytning Revidering av kursplaner så att 
lärandemål och hur de examineras 
tydligt framgår i kursplanerna för att 
säkerställa forskningsanknytningen i 
litteraturvetenskap 1–3.  
 
Revidering av tematiska och historiska 
fördjupningskurser på 
litteraturvetenskap 2 och 3 för att 
säkerställa forskningsanknytningen 
genom att studenterna ges kunskap i 
aktuella litteraturvetenskapliga 
forskningsfält.  

Vt 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studierektor eller motsvarande i 
samråd med övriga medarbetare 
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Forskningsanknytning 
(forts) 

 

Kursansvarig för litteraturseminariet 
ansvarar för att i samråd med 
studenterna bjuda in relevanta 
forskare.   

 

Ht 2020  

Lärarkompetens Komplettering av lärartabell inskickad 
via epost till Lena Pettersson den 7/11 
2019. 

 

Åtgärdat  Enhetschef 

Arbetslivsperspektiv Utökat samarbete med programråd för 
kandidatprogrammet Språk, Litteratur 
och media (SLM) för att säkerställa att 
ett aktivt arbetslivsperspektiv 
implementeras i de fristående kurserna 
inom litteraturvetenskap. 
 
Inbjuda alumner till seminarier och 
möten med studenter. Anordna 
studiebesök. 

 

Ht 2020 
 
 

 
 
 
 
Ht 2023 

Studierektor eller motsvarande i 
samråd med programansvarig för 
SLM. 
 
 
 
 
Studierektor eller motsvarande. 

Studentperspektiv Studenterna ges möjlighet att svara på 
Evaliuate vid det sista kurstillfället, för 
att öka svarsfrekvensen i 
kursvärderingarna. 

 

Vt 2020 Studierektor eller motsvarande 

Jämställdhetsperspektiv Fortsatt bevaka och integrera 
jämställdhetsperspektivet. 

Ht 2023 Studierektor eller motsvarande 
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Hållbarhetsperspektiv Vid revidering av kursplaner synliggöra 
det hållbarhetsperspektiv som redan 
idag finns, även i de obligatoriska 
kurserna. 

 

Vt 2022 Studierektor eller motsvarande 

 
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, Maria Brandén, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa 
Danielsson (föredragande), Anika Ernvik, Eva Hemmungs Wirtén, Emma Linder, Catrin Lundström, Lena Adamsson 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 representanterna Carine Signoret, SACO och Veerle 
Bergqvist, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan            Åsa Danielsson 

             Prodekan  
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