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Handlingsplan för Psykologprogrammet 

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?  

FSF 22-4.10d 
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Måluppfyllelse: 
Programmet uppnår inte 
fullständig måluppfyllelse 
för examensmål 8a).  
Programmet ska 
säkerställa att alla 
studenterna har möjlighet 
att uppnå alla nationella 
examensmålen och att det 
finns tydliga lärandemål i 
kursplanerna som 
återspeglar målen. 

 
Det framkommer av 
kvalitetsrapporten och 
målmatrisen att följande 
examensmål har relativt 
låg måluppfyllelse:  
2b), 2c), 3a), 6), 7), 8b),  
8c). En översyn av 
programmet ska 
genomföras  

 

  
Detta nationella delmål är inte tydligt 
framskrivet som lärandemål i någon 
kursplan. En översyn av kursplanerna 
med fokus att hitta lämpliga kurser där 
dessa aspekter kan integreras bör 
genomföras snarast för att säkerställa 
att studenterna uppnår de nationella 
examensmålen. 

 
 
 
 

Dessa nationella mål/delmål har hög 
täckning på ett fåtal kurser, men låg 
täckning på resterande del av 
programmet. Då programmet 
reviderades så valde man att använda 
denna struktur med vissa av målen 
helt centrerade kring ett fåtal kurser. 
Utifrån fakultetens önskemål om att 
dessa mål bör ha täckning på fler 
kurser så bör en analys av program- 
och kursplaner genomföras och en 
åtgärdsplan ska tas fram.  

 
Kursplanerna ska vara 
klara före antagningen 
HT24.  

Ett första förslag på 
ändringar har tagits fram 
under VT22 för 
planering att skicka in till 
Nämnden för kurs- och 
utbildningsplaner HT22. 

 
 
 

En analys av 
måluppfyllelsen till de 
nämnda målen/delmålen 
ska genomföras samt 
åtgärdsplan ska tas fram 
till VT26.  

 
Programansvarig, i samarbete med 
kursansvariga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programansvarig, i samarbete med 
kursansvariga. 
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Utformning och 
genomförande: 
Kvalitetsrapporten visar 
att programmet har låg 
genomströmning trots 
stort överintag. 
Programmet ska analysera 
orsaker. 

 
Programmet ska se över 
kurser/kursmoment 
(strimma) som går över 
kurser/terminer 

 
 
 
 
 

 
Programmet ska se över 
tillträdeskraven på hela 
programmet 

 
 
 
 

 
 

Upprätta en rutin för att systematiskt 
analysera orsaker till att studenter 
avbryter studierna. Särskilt fokus ska 
göras på studenter som avbryter sina 
studier sent. 

 
 

Strimmorna på programmet (etik, 
samtal och testmetod) ska analyseras 
för att bedöma om det finns bättre sätt 
att genomföra dessa moment som inte 
innefattar strimmamodellen. En 
åtgärdsplan ska tas fram 
 
 
 
 
Tillträdeskraven ska revideras för att 
vara i bättre överenstämmelse med 
LiU:s gällande regelverk samt 
säkerställa att studenter har med sig 
det de behöver för att klara kurserna 
på högre nivå. 

 

 
 

Rutinen upprättat HT22. 
 
Uppföljning under VT24 
 
 

 
 

Analys har genomförts 
och en åtgärdsplan har 
tagits fram under VT22. 
Målet är att påbörja 
arbetet med 
implementering under 
HT22 och att det ska 
vara helt implementerat 
till HT24. 

 
Ett första förslag har 
utarbetats under VT22 
och ska fortsätta 
revideras under HT22.  
Målet är att 
implementera nya 

 
 

Programansvarig i samverkan med 
studievägledare och 
programadministratör. 

 
 
 
 

Programansvarig i samverkan med 
strimmaansvariga och 
avdelningschef på avdelningen för 
psykologi. 

 
 
 

 
 
 
Programansvarig i samverkan med 
studievägledare och 
programadministratör. 
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Programmet ska 
undersöka hur de bättre 
kan stötta de studenter 
som presterar sämre och 
analysera 
genomströmningen. 

 
 
 

En fördjupad analys kring 
studenternas studieresultat, 
antagningsstatistik och 
genomströmning för de studenterna 
som har svårt att ta sig genom 
programmet ska genomföras.  

 
Samverkan med studentsektionen för 
att undersöka önskemål från 
studenterna kring hur de bättre ska 
kunna stöttas.  

tillträdeskrav till 
antagningen HT24.  

 
VT23. 

 
 
 
 
 
 

VT23 

 
 
 

Programansvarig i samverkan med 
studievägledare och 
programadministratör. 

 
 
 
 

Programansvarig i samverkan med 
studievägledare och 
studentsektionen. 

Arbetslivsperspektiv: 
Det framkommer av 
rapporten att programmet 
inte har en strukturerad 
process för kontakt med 
alumni. Detta ska 
utvecklas. 

 
Ett strukturerat arbete med att 
alumniverksamhet ska utvecklas. 

 
Ht26. 

 
Programansvarig i samverkan med 
studievägledare och 
programadministratör. 
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Studentperspektiv: 
Programmet ska 
undersöka hur det på ett 
bättre sätt kan arbeta med 
kursutvärdering och höja 
Evaliuate:s svarsfrekvens. 

 
 
 
 

 
 
 
Studenternas åsikter och 
erfarenheter om den 
psykosociala 
studiesituationen ska 
fångas upp 

 
Kursansvariga ansvarar för att arbeta 
systematiskt med att öka Evaliuate:s 
svarsfrekvens. Evaliuate:s 
svarsfrekvens ska regelbundet återges 
till kursansvariga och påminnelse till 
kursansvariga om att betona vikten av 
Evaliuate ska tas upp på lärarmöten.  
Utbildningsbevakarna bör påminna 
studenterna om Evaliuate vid 
basgruppsutvärderingarna. 
Programansvarig följer upp statistiken.  

 
Frågor kring den psykosociala 
studiesituationen bör fångas upp i 
basgruppsutvärderingarna en gång per 
termin och redovisas till 
programansvarig via 
utbildningsbevakarna. 
 
Analys av svaren från 
studentundersökningen ska 
genomföras. 

 
VT2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT2022 
 
 
 
 
 
 
HT2022 

 
Programansvarig i samarbete 

med kursansvariga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programansvarig i samarbete med 
studentsektionen Stimulus 
 
 
 
 
 
Programansvarig i samarbete med 
studievägledare. 
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Jämställdhetsperspektiv: 
Programmet har en stark 
tradition av att arbeta med 
Jämställdhetsperspektivet. 
Perspektivet ska dock 
skrivas fram tydligare i 
lärandemål i relevant 
kursplan. 

 
Förtydliganden i lärandemål ska 
genomföras på alla kurser som är 
relevanta utifrån rapporten. 

 
Revideringar bör 
implementeras till 
antagningen 2024. 

 
Programansvarig i samverkan med 
relevanta kursansvariga 

Hållbarhetsperspektiv: 
Programmet ska ge 
studerande grundläggande 
kännedom om de globala 
målen för hållbarhet i 
Agenda 2030 och 
säkerställa detta genom 
att skriva in det som 
lärandemål i relevanta 
kursplaner. 

 
Förtydliganden i lärandemål ska 
genomföras på alla kurser som är 
relevanta. 

 
Revideringar bör 
implementeras till 
antagningen 2024. 

 
Programansvarig i samverkan med 
relevanta kursansvariga. 

 
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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Handläggning av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av Åsa 
Danielsson och Ida van der Woude. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Ulf Melin, ledamöterna; Mathias Broth, Bodil Axelsson, 
Andreas Wallo, Astra Cekaite, Henrik Danielsson, Björn Ivarsson Lilieblad, Joakim Kärnborg, Max Björklund och Oscar Vines. Därutöver har 
närvarat koordinator och sekreterare Thomas Wise samt fackliga representanter Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine Signore, SACO-S. 
 
 
 
Ulf Melin 
Dekan 
        Åsa Danielsson 
        Prodekan 
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