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Handlingsplan för Masterprogrammet i statsvetenskap  

 
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 
Mål 2, visa fördjupad 

metodkunskap inom 
huvudområdet för 
utbildningen. 
Metodtutbildningen 
behöver stärkas särskilt med 
avseende på kvantitativa 
metoder. 

 

I det nya masterprogrammet ingår en 
metodkurs på 15 hp. Den nya metodkursen 
innehåller starkare inslag om kvantitativa 
metoder  

Ht 2019. Programansvarig, 
i samråd med 
studierektor. 
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Utbildningen, både master- 
och magisterexamen, ska 
säkerställa att samtliga mål 
nås för samtliga studenter. 
De underliggande frågorna 
är 
1/ om studenter som läser 
valbara kurser termin 1 
respektive termin 3 når alla 
mål med avseende på den 
valbarhet som återfinns på 
termin 1 och 3, samt 

 
 
2/ om alla mål nås för 
studenten som gör praktik 
jämfört med studenten som 
inte gör praktik. 

 
Frågan om valbarhet blir i masterprogrammet 
mindre relevant eftersom de valbara kurserna 
utgår from ht 2020. Dessa valbara kurser i 
innevarande program utgör fördjupning inom 
olika områden och håller samma nivå vilket 
säkerställer målet om att visa kunskap och 
förståelse inom huvudområdet för utbildningen 
och med tyngdpunkt vid att studenterna når 
målet om väsentligt fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av området.   
  
 
 
Det finns ett behov av att på ett bättre sätt 
integrera vetenskaplig kunskap med det som 
studenterna gör under praktiktiden. För att öka 
den vetenskapliga anknytningen på 
praktikkurserna kommer kursplanerna för 
praktikkurserna att revideras för att tydligare 
trycka på vikten av att knyta resultat från 
praktikperioden till ett vetenskapligt 
förhållningssätt.  

 
Kursplaner för det nya 
masterprogrammets 
kurser år 1 är 
färdigställda. 
Kursplaner för kurser 
år 2 färdigställs under 
2020. 
 
 
 
 
 
 
Revidering genomförs 
under 2020. 

 
Programansvarig,  
i samråd med 
studierektor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programansvarig,  
i samråd med 
studierektor. 
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Tre mål bör tydligare 

lyftas fram i kursplanerna 
för masterprogrammet i 
Statsvetenskap med 
inriktning mot offentlig 
förvaltning med start ht 20;  

 
Mål 5a, visa förmåga att i 

såväl nationella som 
internationella 
sammanhang muntligt klart 
redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 
som ligger till grund för 
dessa i dialog med andra 
grupper, 

 
Mål 5b, visa förmåga att i 

såväl nationella som 
internationella 
sammanhang skriftligt klart 
redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den 
kunskap och de argument 

 
Examensmålen 5a, 5b och 9 ska tydligare 
integreras i kursplanerna för 
masterprogrammet i Statsvetenskap med 
inriktning mot offentlig förvaltning. 

 
 
 

Mål 5a och 5b: 
På alla kurser återfinns lärandeaktiviteter som 
innebär skriftlig och muntlig framställning i 
dialog med andra. 
  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Framställande av 
kursplaner under vt 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programansvarig,  
i samråd med 
studierektor. 
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som ligger till grund för 
dessa i dialog med andra 
grupper, samt  

 
Mål 9, visa förmåga att 

identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att 
ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. Detta 
mål ges genomgående 
bedömningen att 
”examensmålet stöttas i 
någon mån av kursens 
lärandemål” både vad avser 
masterexamen och 
magisterexamen. 
Utbildningen ska 
säkerställa, avseende båda 
examina, att samtliga 
studenter når målet om att 
visa förmåga att identifiera 
sitt behov av ytterligare 
kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 

 

 
I masterprogrammet i Statsvetenskap med 
inriktning mot offentlig förvaltning ingår i 
introduktionskursen att studenterna ska söka 
sina forskningsfrågor, identifiera problem, och 
kunskapsluckor för att kunna arbeta vidare 
med dessa längre fram i programmet. Detta ska 
ge studenterna förmåga att identifiera sitt 
kunskapsbehov och ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling vad avser såväl 
magisterexamen som masterexamen. Under 
programmets andra år lyfts detta examensmål 
fram i kursplanen för masteruppsatsen.  

 
 
 
 
Den nya kursplanen 
färdigställs under vt 
2020. 

 

 
 
 
 
Programansvarig,  
i samråd med 
studierektor. 
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Utformning och 
genomförande 
Utbildningen ska öka såväl 
innehåll som krav på 
studenternas prestationer så 
att arbetstid per vecka ökar. 

 
 

 
 

Kontinuerlig kursutveckling. 
 
För att öka innehåll och krav i programmet så 
att studierna omfattar studier på heltid 
planeras sammanfattningsvis följande: 
1) genom att det i nya masterprogrammet inte 
återfinns några valbara kurser kan mer 
undervisningstid läggas ut per kurs 
2) programansvarig får till särskilt uppdrag att i 
samråd med studierektorn för ämnet 
statsvetenskap, se över alla kurser, för att 
säkerställa att alla kurser har tydligt 
formulerade krav och kriterier för uppfyllande 
av kursmålen. Ett särskilt fokus läggs då på att 
se till att se över prestationskraven för 
programmet och hur utmanande kurserna är. 

 
 

Redovisning i juni 
2021. 
 

 
 
Programansvarig,  
i samråd med 
studierektor. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 

Handlingsplan 
  

6(9) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utbildningen ska inkomma 
med analys av orsakerna till 
att studenter inte tar ut 
examen inom tre år. 

Analys av orsaker till att studenterna inte tar ut 
examen inom tre år i så hög grad  
 
Studenterna ska informeras om att det är 
viktigt för dem att ta ut sin examen (viktigt för 
många arbetsgivare; viktigt om man ska söka 
forskarutbildning; viktigt för ”deras” 
universitet).  
 
I samband med alumniverksamhet framledes 
informera om vikten av att ta ut examen. 

 
 

  Vt 2020. 
 
 
Vt 2020 och 
kontinuerligt. 
 
 
 
 
2021 och kontinuerligt. 

Programansvarig 

Forskningsanknytning 
Utbildningen ska säkerställa 
forskningsanknytningen 
också under 
praktikterminen. 

 
Det finns ett behov av att på ett bättre sätt 
integrera vetenskaplig kunskap med det som 
studenterna gör under praktiktiden. För att öka 
den vetenskapliga anknytningen på 
praktikkurserna kommer kursplanerna för 
praktikkurserna att revideras för att tydligare 
trycka på vikten av att knyta resultat från 
praktikperioden till ett vetenskapligt 
förhållningssätt. 

 
Revidering av 
kursplaner genomförs 
under år 2020. 

 
Programansvarig, 
i samråd med 
studierektor. 
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Lärarkompetens 
Utbildningen ska inkomma 
med förtydligad lärartabell i 
vilken det framkommer 
lärarnas insatser på 
programmet; omfattningen 
ska framgå som del av 
heltid. 

 
Reviderad lärartabell.  

 

 
Ht 2019. 

 
Programansvarig. 

Arbetslivsperspektiv 
Utbildningen ska arbeta 
systematiskt med 
alumniuppföljning. 

 
Genomförande av alumniundersökning. 
 

   

 
Genomförs under 
2021. 

  

 
Programansvarig. 

Studentperspektiv 
Programrådets 
sammansättning avseende 
studentperspektivet; viktigt 
rekrytera 
studeranderepresentanter 
från masterprogrammet. 

 
 

 
Dialog med Föreningen Linköpings 
Nationalekonomer och Statsvetare/Flins. 

 

 
Senast vt 2020.  
 

 
Programansvarig 
masterprogrammet i 
Statsvetenskap och 
programansvarig för 
MIER 
(programmen har 
gemensamt programråd). 
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Jämställdhetsperspektiv 
I kvalitetsrapporten 
framkommer att 
programmet avser arbeta 
mer strategiskt med 
jämställdhet vilket bör ta sig 
uttryck i att öka andelen 
kvinnor både som studenter 
och som lärare. 

 
 

 
Översyn av marknadsföring av program. 

 
Öka andelen kvinnliga lärare på programmet. 

 
 

 
Genomförs under 
2020 och 2021. 
 

 
Programansvarig. 
  

Hållbarhetsperspektiv 
Utbildningen ska i samband 
med kursplanerna tidigt tala 
om hållbarhet och använda 
begreppet i kursinnehållet. 

 
 

 
Införa lärandemål och lärandeaktiviteter i 
kursplaner. 

 
Implementeras under 
vt 2020. 
 

 
Programansvarig 
 
Delansvar för enskilda 
kurser: kursansvariga. 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt 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, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa 
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Danielsson (föredragande), Anika Ernvik, Mark Granberg, Emma Linder, Henrik Nehler, Per Simfors 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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