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FSF 21-1.15c 

Handlingsplan för IKOS fristående kurser som inte hör till huvudområden 

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 (vilken funktion) som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vem ansvarar 
för...” anger flera ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att programansvarig har det 
övergripande ansvaret men att studierektorer (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 

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?  
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Måluppfyllelse Revidering av alla befintliga kursplaner 
så att de anpassas efter de aktuella 
riktlinjerna för utbildning och 
examination på grundnivå och 
avancerad nivå vid Linköpings 
universitet (Dnr LIU-2019-00920). 
 
Utöver ovanstående ska det i 
kursplanerna för Formgivning 1 
(754G21), Formgivning 2 (754G23) 
samt Textil formgivning 1 (754G19) 
framgå att de vilar på både 
vetenskaplig och konstnärlig grund.  

juni 2023 Respektive kursansvarig, i samråd 
med i förekommande fall 
studierektor 
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Utformning och 
genomförande 

1. I följande kurser ska det 
utredas hur genomströmningen 
kan öka och implementera 
åtgärderna: Hästkulturer i 
förvandling (799G54), Katters 
personlighet och 
kommunikation (799G53), 
Textil formgivning (754G19) 
och Skapande arbete med ull 
(754G06)  
 

2. Med avseende på 
Utställningskunskap (754G22) 
ska utbildningen undersöka 
och realisera möjligheterna att 
koppla ihop kursen med de två 
utställningskurser som ges 
inom ramen för KSM (F7KOM). 

 

1. December 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Juni 2024 

1. Respektive kursansvarig, i 
samråd med i 
förekommande fall 
studierektor 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kursansvarig 
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Forskningsanknytning I kursplanerna för Formgivning 1 
(754G21), Formgivning 2 (754G23) 
samt Textil formgivning 1 (754G19) ska 
forskningsanknytningen och 
kopplingen till den vetenskapliga 
grunden förtydligas 

Juni 2023 Respektive kursansvarig, i samråd 
med i förekommande fall 
studierektor  

Lärarkompetens 1. Lärartabellen kommenteras 
skriftligen. 

 
2. Vad gäller att vissa av kurserna 

bygger på enskilda lärare – 
vilket både kan göra dem 
sårbara vad gäller 
genomförande och i vissa fall 
även vad gäller den 
vetenskapliga grunden – ska det 
utredas hur denna sårbarhet 
kan minska och åtgärdas. 

1. Juni 2021 

 
 
2. December 2024 

 

1. Proprefekt för 
grundutbildning 
 

2. Respektive kursansvarig, i 
samråd med 
avdelningschef 

Arbetslivsperspektiv    

Studentperspektiv Kurserna ska verka för att öka 
svarsfrekvensen i Evaliuate 

December 2023 Respektive kursansvarig 

Jämställdhetsperspektiv    

Hållbarhetsperspektiv    
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Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till 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 Ida van der Woude. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Karin Axelsson, 
ledamöterna; Lena Adamsson, 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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