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Handlingsplan för Geografi, fristående kurser som ej hör till huvudområde vid Tema  

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 
Analys av måluppfyllelse 
saknas i underlagen. 

Utbildningen ska tydliggöra särskilt 
kunskaps- och förståelsemålet enligt 
HF i de båda geografikurserna. 
Kursplanerna skrivs om i enlighet 
med ”Riktlinjer för utbildning och 
examination” (LiU-2020-04501), den 
nya mallen för kursplaner och 
anpassas till målen i HF. 
Kursplanerna skickas till Nämnden 
för Kurs- och Utbildningsplaner 
senast till nämndens möte i maj 2021. 

 
 

 

VT2021. 
 

Studierektor, i samverkan med 
avdelningschef 
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Utformning och 
genomförande 
Lågt söktryck till 
geografikurserna samt 
låg genomströmning. 

Analys av lågt söktryck och den låga 
genomströmningen. 
 
Marknadsföring av kurserna samt 
uppföljningar med studenter som 
registrerats vid kurserna under de 
senaste åren men som inte påbörjat 
utbildningen genomförs. Uppföljning 
av studenter som påbörjat kurserna 
men hoppat av, ska också 
genomföras. 
 
Utreda möjligheterna för att ge kurser 
(som ligger både inom grundkurs och 
fortsättningskurs) på distans. 

VT2021. 
 
 
VT2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VT2021. 
 

Studierektor 
 
 
Studierektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studierektor 
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Forskningsanknytning 
Ämnet geografi 
behöver 
forskningsanknytas på 
ett tydligare sätt. 
 

Alla aktiva lärare ges i uppgift att 
identifiera undervisningsmoment där 
exempel på aktuell forskning inom 
relevanta geografiska frågor 
integreras i kurserna.  

 
 
   

VT2021. 
 
  
 

Studierektor 
 

Lärarkompetens 
Lärartabellen.  

Utbildningen ska inkomma med en 
lärartabell som visar hur stor andel av 
heltid som samtliga involverade lärare 
har för filfaks räkning på de två 
geografikurser som utgör underlaget 
för kvalitetsgranskningen. 

28 februari 2021. 
 

Studierektor 
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Arbetslivsperspektiv 
Utbildningen behöver en 
tydligare samverkan 
med avnämare för att 
säkerställa att 
studenterna har relevant 
och nödvändig kunskap 
och förståelse, färdighet 
och förmåga samt 
värderingsförmåga och 
förhållningssätt sett ur 
ett arbetslivsperspektiv. 

För att möjliggöra en tydligare 
samverkan med 
avnämare/arbetsmarknaden inrättas en 
referensgrupp bestående av externa 
ledamöter.   
 

Referensgruppen ska 
vara inrättad och operativ 
under HT 2021. 
 

Studierektor och ämnesansvarig 
 

Studentperspektiv 
Låg svarsfrekvens vad 
avser studenternas 
kursvärderingar i 
kursvärderingssytemet 
Evaliuate 

För att öka svarsfrekvensen i 
kursvärderingssystemet Evaliuate 
läggs utvärderingar in i Evaliuate i 
slutet/efter varje delkurs som ingår i 
grundkursen samt fortsättningskursen. 

VT 2021. 
 

Studierektor 
 

Jämställdhetsperspektiv    

Hållbarhetsperspektiv    
 
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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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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