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Handlingsplan för F7KSK - Kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys 

 
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 * Revision av utbildningsplan: lokala mål i 
utbildningsplanen ses över och reduceras 
* Kursplaner revideras så att samtliga nationella 
mål finns i kursernas lärandemål 

* Januari 
2022 
* Januari 
2022 

 

* Programansvarig   
 

* Programansvarig i samarbete med berörd 
studierektor  
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Utformning och 
genomförande 

* Se över begränsningar vad avser betyg med 
avseende på sen inlämning: eventuell revision av 
kursplan (740G23)  
* Examination vid skriftliga uppgifter ses över: 
revision av kursplaner och studiehandledningar 
* Processhandledarskapet utvärderas och ersätts 
med fler pedagogiska lärandemoment för att 
hantera grupproblem. Det mentorskapsprogram 
som utvecklas skall vid implementeringen stödja 
detta   

* Januari 
2022 
 
* Januari 
2022 
* December 
2022 
 
 

* Programansvarig i samarbete med berörd 
studierektor 
 
* Programansvarig i samarbete med berörd 
studierektor 
* Programansvarig 

Forskningsanknytning * Säkerställande av att studenterna tar del av ett 
vetenskapligt förhållningssätt genom 
lärandemoment och justering av  
examinationsmoment 
* Forskningsanknytningen stärks i praktikkursen 
genom lärandemoment och justering av 
examinationsmoment (praktikrapport) 

* December 
2022 
 
 
* Januari 
2022 

* Programansvarig 
 
 

 
* Programansvarig 

Lärarkompetens * Personalplanering på årsbasis för att säkerställa 
kontinuitet bland kursansvariga och övriga lärare 

* December 
2022 

* Avdelningschef, studierektor 

    

Studentperspektiv * Översyn av rutinerna kring 
studentrepresentation vid studierektors- och 
lärarmöten 
* Arbete med att öka studenternas medverkan i 
kursvärderingssystemet Evaliuate  

* Januari 
2022 
 
* December 
2022 

* Studierektor 
 
 
* Studierektor 
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Hållbarhetsperspektiv * Hållbarhetsperspektivet skrivs fram explicit som 
lärandemål i kursplaner  

* December 
2022 

* Programansvarig i samarbete med berörd 
studierektor 

 
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, Policarpio Bernerstedt, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik 
Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), August Goldhahn, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Karin Osvaldsson Cromdal och 
Carl Schlyter. Därutöver har närvarit utbildningsledare Ida van der Woude (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta 
Einarsson, kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och 
Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan         Åsa Danielsson 
          Prodekan 
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