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Handlingsplan för masterprogrammet i Child Studies 

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?  

Måluppfyllelse 
Kursplanerna ska ses över och anpassas 
efter de aktuella riktlinjerna för utbildning 
och examination (Dnr LIU 2020-04501) 

Kontakt har tagits med samordnare vid FFK som 
tagit fram förslag på anpassningar för 
kursplanerna för kurserna 736A29, 736A30, 
736A41 (vt, år 1) och 736A36, 736A37, 736A38 (vt, 
år 2). Kursansvariga har fått dessa förslag för 
påseende. Förslag för resterande kurser ska tas 
fram inför Bilda-deadline för ht-kurser. 

22-03 Programansvarig 

Måluppfyllelse 
För examensdelmålen 1a, 1b, 1c, 7b, 8 och 9 
ska det säkerställas att lärandemål finns i 
relevant kursplan. 

En översyn ska göras för att säkerställa att 
lärandemål finns i relevant kursplan. 

Vt 21 Programansvarig 

FSF 21-5.13b 
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Magisterexamen 
Mål 9 ”visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling” 

Ett nytt lärandemål ska läggas till i kursplan 
736A41 kring delmålet att vidareutveckla det egna 
arbetet utifrån andras kommentarer.  

22-03 Programansvarig, i 
samarbete med 
kursansvarig 

Masterexamen 
Mål 9 ”visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling” 

Ett nytt lärandemål ska läggas till i kursplan 
736A38 kring delmålet att självständigt 
vidareutveckla det egna arbetet utifrån andras 
kommentarer.  
 

22-03 Programansvarig, i 
samarbete med 
kursansvarig 

Måluppfyllelse 
Tydliggöra kopplingen mellan 
examinationer, lärandemål och 
examensmål. 

Information ska inkluderas i 
studiehandledningarna om vilka lärandemål som 
adresseras respektive examineras.  
 

22-12 Studierektor i 
samarbete med 
kursansvariga. 

Utformning och genomförande 
Analysera orsaker till den låga 
poängproduktionen per termin och 
genomföra åtgärder för att höja den 
genomsnittliga poängproduktionen. 

Analysen kommer att göras i flera steg: 
(1) Jämföra programmets poängproduktion över 
tid. 
(2) Identifiera eventuella flaskhalsar.  
(3) Identifiera och genomföra lämpliga åtgärder 
utifrån ovanstående. 

(1) 22-06 
 
(2) 22-12 
 
(3) 23-06 

Programansvarig 

Utformning och genomförande 
Tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna 

Programkursernas betygskriterier diskuteras med 
kursansvariga på ett programmöte. (1) 
Kursansvariga ska se över och förtydliga 
betygskriterierna för examinationsuppgifterna. (2) 
 

22-12 (1) Programansvarig 
(2) Studierektor 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN  

DNR LiU-2020-04119 
3(4) 

 

 
 
 
 
 
 

Utformning och genomförande 
Ta tillvara på kompetenshöjning och ökad 
förtrogenhet vad gäller digitalisering hos 
lärare såväl som studenter och 
vidareutveckla former för interaktion 
mellan lärare och studenter samt studenter 
emellan 

Fler tillfällen med Live-interaktion med lärare 
införs och följs löpande upp med start ht 2021. (1)  
Gemensam utvärdering och vid behov 
omformulering av målsättningen. (2) 

24-06 (1) Studierektor 
(2) 
Programansvarig 

Arbetslivsperspektiv 
Utbildningen ska verka för att alumner 
samt representant från en 
frivilligorganisation ska medverka i 
programrådet. 

Programmet har ett gemensamt programråd med 
Gender Studies t o m 211231. Bilda därefter eget 
programråd som inkluderar 1-2 av programmets 
alumner och en representant från en 
frivilligorganisation. 

22-01 Programansvarig 

Arbetslivsperspektiv 
Synliggöra de för arbetslivet relevanta 
färdigheter som studenterna tillägnar sig 
genom programmets examinations- och 
arbetsformer. 

(1) Göra en översyn av de för arbetslivet relevanta 
färdigheter som ingår i programmets kurser.  
(2) Denna översyn diskuteras i programrådet för 
att dels identifiera om vissa färdigheter saknas, 
dels hur relevanta färdigheter kan synliggöras för 
framtida arbetsgivare. 
(3) Implementera åtgärdsförslagen. 

(1) 24-12 
(2) 25-06 
(3) 25-12 
 
 
 
 

Programansvarig 

Studentperspektiv 
Öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna 

För att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna 
ska kursansvariga presentera och kommentera 
kursvärderingarnas resultat samt t.ex. lägga 
Evaliuate utvärderingen på kurstid. 
 

22-12 Studierektor 
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Hållbarhetsperspektiv 
Utbildningen ska säkerställa 
hållbarhetsperspektivet genom att skriva in 
det som lärandemål i relevanta kursplaner. 

I dialog med kursansvariga kommer minst en kurs 
(på år 1) att identifieras där ett lärandemål med 
koppling till hållbarhet ska skrivas in. 

22-12 Programansvarig 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och 
ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Max Björklund, Mathias Broth, Asta Cekaite, 
Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), Mark Granberg, Björn Ivarsson Lilieblad och Oscar Vines. Därutöver har närvarit Ida van 
der Woude (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Magnus Vik, koordinator och sekreterare Pia 
Brink samt den fackliga representanten Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan 
          Åsa Danielsson     

Prodekan  
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