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Handlingsplan för Svenska språket, avancerad nivå 

Magisterkurs i Svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp (714 A03) 

 
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 Ett omfattande revisionsarbete omkring 
kursplanen kommer att initieras under 
2021 för att säkerställa att samtliga 
nationella mål för magisterexamen 
operationaliseras som lärandemål och 
läraktiviteter samt att de examineras och 
återfinns i kursplaner. 

December 2023 Studierektor i samråd med 
kursansvarig 
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  I ovan nämnda revisionsarbete 
säkerställs att studenterna ges möjlighet 
att nå samtliga nationella examensmål. 
Lärandemål och examinationsformer för 
samtliga delkurser ses över och 
explicitgörs i kursplanerna. 
 
Ett lärandemål om förmåga att inom 
huvudområdet göra bedömningar med 
hänsyn till samhälleliga aspekter 
formuleras. 

December 2023 
 
 
 
 
 
 
December 2023 

Studierektor i samråd med 
kursansvarig 
 
 
 
 
 
Studierektor i samråd med 
kursansvarig 

Utformning och 
genomförande 

I samband med det mer övergripande 
arbetet omkring kursplanerna som 
beskrivs ovan utvecklas 
examinationsformer och 
lärandeaktiviteter i relation till 
lärandemål i kursplaner och till 
nationella examensmål. I detta arbete 
säkerställs också att samtliga studenter 
kan nå målen. 

December 2023 Studierektor 
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Forskningsanknytning I teori- och metodinriktade delkurser 
hämtas exempel från relevant forskning i 
de forskningsmiljöer som har betydelse 
för svenska språket.  

 
Aktiva forskare i relevanta 
forskningsmiljöer vid LiU (”Språk och 
kultur” samt ”Pedagogiskt arbete”) 
involveras i undervisningen och 
säkerställer att forskning från dessa 
miljöer kommer studenterna tillgodo. I 
övrigt säkerställer utbildningen att 
relevant nationell och internationell 
forskning också kommer studenterna 
tillgodo. 
 
Relevanta vetenskapliga arbeten från 
dessa forskningsmiljöer används som 
kurslitteratur i obligatoriska delkurser. 
 
I uppsatskurser införs deltagande i högre 
seminarier i forskningsmiljöerna som 
obligatoriska moment vilka examineras 
genom en individuell skriftlig 
redovisning. 

December 2023 
 
 
 
 
December 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2023 
 
 
 
December 2023 

Studierektor i samråd med 
delkursansvarig 
 
 
 
Studierektor i samråd med 
kursansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studierektor i samråd med 
delkursansvarig 
 
 
Studierektor i samråd med 
delkursansvarig 
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Arbetslivsperspektiv Ett system för kontinuerlig och 
systematisk uppföljning av alumner 
utvecklas. Detta kan uppnås genom 
samarbete med programrådet för 
kandidatprogrammet Språk, litteratur, 
medier (SLM). 
 
Moment som behandlar 
arbetslivsrelaterade perspektiv på det 
som studeras införs i obligatoriska 
delkurser och dessas kursplaner.  

December 2023 
 
 
 
 
 
 
December 2023 

Studierektor i samråd med 
delkursansvarig 
 
 
 
 
 
Studierektor i samråd med 
delkursansvarig 

Hållbarhetsperspektiv Ett lärandemål om svenska språket i 
relation till hållbar utveckling i samhället 
införs i en av de obligatoriska 
delkurserna. 
 
Hållbarhetsperspektivet explicitgörs med 
lärandemål, utifrån hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030, i kursplanerna vid revision 
av desamma. 

December 2023 Studierektor i samråd med 
delkursansvarig. 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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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, Maria Brandén, Mathias Broth,  
Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), August Goldhahn, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén och Carl 
Schlyter. Därutöver har närvarit utbildningsledare Lena Pettersson Ljungdahl (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 
 

 


