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Kurserna; ”Retorik: Att skriva”, 7,5 hp, 738G27; ”Retorik: Att tala”, 7,5 hp, 738G26; ”Presentationsteknik”, 4 hp, 738G28 
 

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 
studenterna kan nå 
kunskaps- och 
förståelsemålet med 
särskilt beaktande vad 
avser vetenskaplig 
grund. Detta gäller för 
samtliga tre kurser. 

Se nedan under Utformning och 
genomförande. (Dessa aspekter hänger 
starkt samman med utförande och 
genomförande och behandlas därför i 
ett sammanhang.) 
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Utformning och 
genomförande 
Måluppfyllelsen inte 
tillräcklig vad avser 
vetenskaplig grund i de 
tre kurserna (enligt 
ovan). 

Retorik att skriva; Retorik att tala 
samt Presentationsteknik:  
För att tydliggöra den vetenskapliga 
grunden i kurserna justeras 
kursupplägg och studieanvisning, 
litteraturlistor uppdateras, 
examinationsmoment revideras. 
Revidering av kursplanerna för att 
tydliggöra starkare 
forskningsanknytning, bättre koppling 
mellan teori och kursmål/examination 
och tydligare måluppfyllelse avseende 
vetenskaplig grund.  

 
 Genomströmning 
(Retorik/skriva/tala): Tydligare 
information före kursstart. Uppföljning 
via mejl till studenter som påbörjat men 
ej avslutat kursen.  

 
 
HT 2022 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HT 2021 
 

 
 
Avdelningschef och kursansvarig 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Avdelningschef och kursansvarig 
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Forskningsanknytning 
Måluppfyllelseanalysen 
visar på svagheter vad 
gäller att utbildningen 
ska säkerställa att 
studenterna ka nåde 
delar av kunskaps- och 
förståelsemålet som 
behandlar orientering 
om aktuella 
forskningsfrågor. 

Retorik, att skriva/ Retorik att 
tala / Presentationsteknik:  För att 
stärka forskningsanknytningen ska 
andelen disputerade lärare inom 
kurserna att öka, i första hand genom 
att använda inom avdelningen 
befintliga disputerade lärare, i andra 
hand genom extern kompetens. I 
kursinnehåll och i litteraturlistor i de 
tre kurserna ska större inslag av aktuell 
forskningslitteratur öka. 

HT 2021 Kursansvarig i samarbete med 
avdelningschef 

Lärarkompetens 
Få lärare som är 
disputerade undervisar 
på de två 
retorikkurserna och 
ingen disputerad lärare 
vad avser kursen i 
Presentationsteknik. 

Retorik, att skriva/ Retorik att 
tala / Presentationsteknik:  
Disputerade lärare inom avdelningen 
ska undervisa i de tre kurserna. 

HT 2021 Kursansvarig i samarbete med 
avdelningschef 

Arbetslivsperspektiv    

Studentperspektiv    

Jämställdhetsperspektiv    

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

Handläggningen av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av 
prodekan Åsa Danielsson och utbildningsledare Lena Pettersson Ljungdahl. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Karin Axelsson, 
ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik 
Danielsson, Åsa Danielsson, August Goldhahn, Mark Granberg och Joakim Kärnborg. Därutöver har närvarat koordinator Pia Brink, 
utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner, kanslichef 
Magnus Vik samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 

Karin Axelsson 
Åsa Danielsson 
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