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Kvalitetsrapport,  fristående kurser (KSM, ISAK) 

 

1. Basdata och bakgrund 

 

Ljudkultur - ljudlandskap och skapande av ljud  

Grundkurs: 739G32 (10 platser)     

Avancerad kurs:  739A40 (5)            

 

Working With ´the Real´: Documentary Film History, Theory and Practice  

Grundkurs:  739G31 (10 platser)  

Avancerad kurs:  739A39 (5)        

 

Podcast – ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor  

Grundkurs:  739G41 (15 platser)  

Avancerad kurs:  739A60 (10)       

 

Utställningen – teori, praktik och gestaltning  

Grundkurs: 739G38 (12 platser)  

Avancerad kurs: 739A57 (8)         

 

Kulturproduktion och samverkan  

Grundkurs:  739G37 (12 platser)  

Avancerad kurs: 739A56 (8)         

 

Samtliga kurser: 30 hp, halvfart 

 

Sammanfattande beskrivning av huvudområdet: 

Ovanstående kurser ingår i huvudområdet Kultur och mediegestaltning (KSM). Detta huvudområde 

är tematiskt definierat och har sin kärna på ett fält där olika kultur- och samhällsvetenskaper 

överlappar såväl inbördes som med tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade 

kunskapstraditioner. Det betonar växelspelet mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete inom 
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kommunikativa och interaktiva medier (dvs. IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier) och 

studiet av gestaltning utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter.  

Gemensamt för all utbildning inom huvudområdet är en projektupplagd pedagogisk form som är 

utformad för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och 

eget gestaltande arbete integreras – som just syftade till att göra utbildningen tydligt 

yrkesförberedande och bygga in (snarare än lägga till) olika former av anknytningar till yrkeslivsfältet 

kultur och medier. inhämtande av föreskrivna kunskaper och kompetenser sker inom samma ram 

som eget (självstyrt) kunskapssökande och egen kompetensuppbyggnad. Denna form ger utrymme 

för studenternas intressen, frågeställningar och erfarenheter att få genomslag i val av fördjupning i 

projektarbetet. Studierna bedrivs i former som är realistiska i förhållande till vad studenten möter i 

arbetslivet, ger förutsättningar för att direkt knyta in yrkeslivskompetens i olika moment och 

lärandesituationer, samt ger möjligheter för studenterna att knyta projektet direkt till relevanta 

institutioner, arenor och samarbetspartners utanför universitetet. 

Det är inom programmet för Kultur, samhälle, mediegestaltning som huvudområdet finns i hela sin 

bredd och med progression från A- till C-nivå och således kandidatexamen. Se vidare 

kvalitetsrapporten för detta program (DNR LiU-2017-03298). De fristående kurserna inom 

huvudområdet kultur och mediegestaltning ger ingen sådan möjlighet. Istället utgår kurserna från 

olika lärares specialkompetens och fördjupningsområden och erbjuder utifrån dessa specialinriktade 

kurser med fokus på något särskilt delområde inom kultur och mediegestaltning.  

Gemensamt för det nuvarande utbudet av fristående kurser är ett fokus på gestaltningsarbete inom 

olika medieområden (tidigare har också funnits kurser med fokus på akademiska områden). 

Gestaltningsarbetet förankras i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade 

kunskapstraditioner. Tyngdpunkt ligger på digital produktionsteknik som teknisk plattform för 

gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild.  

Det nuvarande utbudet av fristående kurser är alltså fördjupningar av kandidatprogrammets 

medieområden. Utbildningsplanen sammanfattar medieområdena under de nominella hattarna 

audio, video, utställningar. 

Mycket schematiskt uttryckt är det följande relation mellan kurserna och programmets 

medieområden som gäller: 

 

Medieområden                                  Fristående kurser 

Video                                                   Working With the Real 

Audio                                                   Podcast + Ljudkultur 

Rumslig Gestaltning                          Utställningen 

 

Working With ´the Real´: Documentary Film History, Theory and Practice utvecklar studenternas 

kunskap om dokumentärfilm som historiskt och teoretiskt situerad praktik genom filmanalys, egen 

filmproduktion och dess tekniska, gestaltande och idéutvecklande arbetsflöde.   

Ljudkultur - ljudlandskap och skapande av ljud behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens 

kultur och det offentliga ljudlandskapet. Kursen tar upp olika ljudområden som ljudkonst, elektro-

akustisk musik, akustisk design, urban noise och soundscape samt ljud som tecken och 
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kommunikation, ljud i olika medier såsom radio, film, utställning, mm.  Studenten formulerar och 

arbetar inom ett projekt, i relation till olika utövare inom ljudområdet som tonsättare, filmare, 

arkitekter, radioproducenter, utställningsproducenter, ljudtekniker. 

Podcast – ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor utforskar fenomenet podcast och knyter 

an till utvecklingen och spridningen av innehåll i digitala medier. Med utgångspunkt i journalistiska 

och dokumentära arbetsmetoder betonas förmedlandet av innehåll, storytelling, dramaturgi, idé- 

och konceptutveckling. Studenten formulerar och arbetar självständigt med ett podcastprojekt, och 

utvecklar kreativitet och problemlösningsförmåga i relation till uppdragsgivare, samarbetspartners 

och inspelningsteam. 

Utställningen – teori, praktik och gestaltning innehåller fyra delkurser som knyter samman frågor om 

hur utställningsproducenter och andra utställningsmakare formulerar och vidareutvecklar teman, 

idéer och koncept, den tekniska, rumsliga, mediala och organisatoriska realiseringen av dessa samt 

utställningsmediets samhälleliga och historiska kontexter och villkor.  Kursen är upplagd för att 

främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande 

arbete integreras.  

Kursen Kulturproduktion och samverkan erbjuder i sin tur en fördjupning i det som genom åren har 

varit det sammanhållande navet för samtliga KSMs medieområden, d v s tanken om att programmet 

utbildar kultur- och medieproducenter som redan under utbildningen vänjer sig vid att det egna 

produktionsarbetet sker i samverkan med externa aktörer. Studenten arbetar inom ett projekt under 

kursens gång som integrerar ett tekniskt gestaltande med ett koncept och innehållsarbete som sker i 

samverkan med forskning och med externa kulturaktörer. Studenten kommer således ingå i en 

produktionsprocess som syftar till publicering/offentliggörande för publik. Studenten utvecklar en 

roll inom ramen för produktionen, som formuleras och avgränsas beroende på tidigare kompetenser 

och förkunskaper och som anpassas till det aktuella projektets inriktning. 

 

Ljudkultur - ljudlandskap och skapande av ljud  

Grundkurs: 739G32     https://liu.se/studieinfo/kurs/739g32/ht-2018  

Avancerad kurs:  739A40        https://liu.se/studieinfo/kurs/739a40/ht-2018 

 

Working With ´the Real´: Documentary Film History, Theory and Practice  

Grundkurs:  739G31  https://liu.se/studieinfo/en/kurs/739g31/ht-2018 

Avancerad kurs:  739A39        https://liu.se/studieinfo/en/kurs/739a39/ht-2018 

 

Podcast – ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor  

Grundkurs:  739G41  https://liu.se/studieinfo/kurs/739g41/ht-2018 

Avancerad kurs:  739A60        https://liu.se/studieinfo/kurs/739a60/ht-2018 

 

Utställningen – teori, praktik och gestaltning  

https://liu.se/studieinfo/kurs/739g32/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739a40/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739g41/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739a60/ht-2018
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Grundkurs: 739G38   https://liu.se/studieinfo/kurs/739g38/ht-2018 

Avancerad kurs: 739A57       https://liu.se/studieinfo/kurs/739a57/ht-2018 

 

Kulturproduktion och samverkan  

Grundkurs:  739G37   https://liu.se/studieinfo/kurs/739g37/ht-2018 

Avancerad kurs: 739A56        https://liu.se/studieinfo/kurs/739a56/ht-2018 

 

2. Måluppfyllelse 

När det gäller måluppfyllelse av de nationella examensmålen är det viktigt att notera att de 

fristående kurserna inom kultur och mediegestaltning inte kan kombineras ihop till en examen inom 

huvudområdet. Studenterna läser i de flesta fall en av dessa 30-hp-kurser, kombinerad med 

examensgivande studier inom annat huvudområde eller program eller efter avslutad examen och 

som kompetensutveckling för sitt arbetsliv.  Någon uppfyllelse av samtliga av examensordningens 

mål kan kurserna alltså inte säkerställa. Vad de däremot kan göra är att stödja uppfyllandet av 

examensmål inom huvudområdet, annat huvudområde eller program. 

Kommentera utifrån det fakultetspecifika verktyget hur de nationella examensmålen säkerställs 

med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination  

Delar av huvudområdets vetenskapliga kunskapsmål finns representerade i kurserna, framför allt 

inom ramen för studentens projektarbete. 

Måluppfyllelsen för de flesta examensmål som gäller kunskap och förståelse (matrisens målområde 

1) inom huvudområdet, t. ex: 

• 1b. ”visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund” 

•  1c. ”visa kunskap om tillämpliga metoder inom huvudområdet” 

•  1.e”orientering om aktuella forskningsfrågor” 

• ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

vetenskapliga aspekter” 

skattar vi av det skälet ganska lågt i matrisen, eftersom varje kurs i första hand fungerar som 

fördjupning av ett medieområde.  Utställningskursen är ett undantag. Här introduceras studenterna 

till den vetenskapliga grunden inom området museologi och kritiska kulturarvsstudier, vilket 

anknyter till ett av huvudområdets vetenskapliga kunskapsområden. Den vetenskapligt förankrade 

undervisningen i övriga kurser är framför allt integrerade i mer områdes- och mediespecifika 

kunskapsfrågor, och metodiken är väsentligen produktionsbaserad snarare än vetenskaplig. Den 

produktionsbaserade metodiken gäller även utställningskursen.  

Måluppfyllelsen för examensmålen 

• 1a. ”visa kunskap och förståelse inom huvudområdet” 

• 1d. ”visa fördjupning av någon del inom huvudområdet 

skattar vi däremot generellt högre, vilket beror på att kurserna – givet ovanstående avgränsning – 

svarar just mot viktiga delområden inom huvudområdet.     

https://liu.se/studieinfo/kurs/739g38/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739a57/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739g37/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/739a56/ht-2018
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En gemensam nämnare för kursplaner och praktiskt utförande av kurserna är att studenterna antas 

vara medskapare till kursens innehåll, främst genom att formulera egna projektplaner som sedan ska 

förverkligas. I olika hög grad understryks att dessa projektplaner bör vara/bli en del av externa 

aktörers redan existerande verksamhet. Dessa utgångspunkter betyder att vissa av kurserna har 

relativt få likheter med mer traditionellt upplagda fristående kurser, t ex bygger Kulturproduktion och 

Samverkan och Utställningen delvis på att kurserna har en struktur där studenternas externt 

förankrade produktionsarbete är avgörande för val av specifik inriktning, teoretiska infallsvinklar och 

metodmässiga vägval.  I kursplanen för Kulturproduktion och samverkan, grundläggande nivå, heter 

det bl. a. att Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna 

undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ramen för en produktion i samverkan med externa 

partners inom kultur- och mediefältet.  

Det är mot denna bakgrund som det i matrisen redovisas en högre grad av måluppfyllelse gällande 

färdighet och förmåga (matrisens målområden 2, 3 4, 5, 7 och 8) att:  

• 2a. ”visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning” 

• 2b. ”visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer” 

• 3a. ”visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem” 

• 3 b. ”visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar” 

• 5 ”visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen 

avser” 

• 7 ”visa insikt om kunskapens roll i samhället” 

• 8 ”visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens 

Det är i regel studenten som – i förhållande till kursens allmänna ramar – identifierar det problem 

som ska undersökas, och genom det fortsatta projektarbetet söker, samlar, värderar och kritiskt 

tolkar information i relation till det definierade problemet. Seminarier där det egna och andras 

projekt diskuteras utvecklar studentens förmåga till kritisk diskussion. Projektarbetet fungerar som 

utgångspunkt för en fortlöpande kritisk utvärdering av den egna måluppfyllelsen. Genom 

projektarbetena lär sig studenten även att tänka i termer av tid- och resurshushållning – hur man 

planerar, driver och leder ett projekt på ett sådant sätt att man blir klar i tid.  

I denna process ingår ofta externa samverkansaktörer, och kursernas generella fokus på att 

formulera ”skarpa” projekt – d.v.s. att de ska fungera även utanför universitetets egna kanaler och 

arenor – innebär att studenterna tvingas förhålla sig till de krav som ställs på idé och utförande inom 

varje given sektor eller bransch. Inom ramen för kursen examineras (genom arbetsseminarier och 

skriftliga reflektioner) själva arbetsprocessen, medan offentliggörandet av produktionen i realiteten 

betyder att publik, samverkanspartners och andra externa aktörer får delta i utvärderingen av 

arbetet. 

En strävan mot samverkan med externa aktörer, som kommer till uttryck i samtliga kursers 

kursplaner innebär att studentprojekt nästan alltid organiseras och implementeras i förhållande till 

de branscher och sektorer som studenterna själva är intresserade av att bli en del av. De 

kvantifierade skattningar som följer matrisens målformuleringar 

• 4a. ”visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog 

med andra grupper”  

är mot bakgrund av detta möjligen lite lågt satta, men den bedömningen motiveras av att 

kursstrukturerna i sig inte garanterar den sortens måluppfyllelse, även om de alltid inbjuder till den. 

Här är det i slutändan studenternas egna projektmål som avgör graden av extern samverkan och 
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offentliggörande av projektarbeten. Skillnaderna i skattning mellan kurserna avspeglar såväl 

kursernas relativa inriktning mot samverkan som studentgruppernas sammansättning. 

För målområde 6 skattar vi  

• 6c. ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

etiska aspekter” 

högre än bedömning av hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Medan vetenskapliga 

och samhälleliga aspekter är beroende av studenternas produktionsidéer, är etiska bedömningar 

alltid en viktig del i gestaltande arbete och offentliggörande.  

Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan 

examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer 

För studenterna är det individuella projektbaserade arbetet en både idémässig och konkret 

skärningspunkt mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Kursspecifika lärandemål 

gällande produktionsteknik, teknikutveckling och samhälleliga sammanhang examineras fortlöpande 

i skrivuppgifter och seminarier, och växlas över i studenternas egna produktioner. Med utgångspunkt 

i kursens perspektiv formulerar studenten ett projektmål, och kopplingen mellan kursplanernas 

lärandemål och projektarbete upprätthålls genom återkommande seminarier, workshops och 

presentationer där det egna arbetet diskuteras. Lärare och övriga studenter i grupp är därmed 

kontinuerligt delaktiga i att lärandemålen uppfylls. 

Hur arbetar ni i utbildningen med progression, såväl avseende lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationer?  

Progressionen i kurserna har en tydlig koppling till studenternas projektarbete från idéutveckling till 

produktion. På avancerad nivå ställs högre krav på djup, komplexitet och extern förankring i 

projekten. Progressionen säkerställs genom att de praktikbaserade projektmålen prövas i pendlingen 

mellan kursperspektiv, praktiskt arbete och kritisk återkoppling i den egna studentgruppen och 

eventuella avnämare. Till exempel examineras var och en av utställningskursens fyra delkurser med 

hemtentamen, skriftliga uppgifter och/eller seminarier där litteratur och uppgifter relateras till såväl 

lärandemålen som utvecklingen av studenternas individuella projekt.  

Utvecklingsområden  

• Att matrisen redovisar låga siffror för ”vetenskaplighet” och ”tillämplig metod” kan förklaras 

med att kurserna är utformade att vara fördjupningar av just programmets medieområden, 

vilket inte betyder att de saknar teoretisk eller metodmässig förankring, men att denna 

förankring inte i första hand ligger inom huvudområdets uttalat vetenskapliga 

kunskapsområde. Det finns möjligheter att i högre utsträckning än vad som nu sker tillvarata 

vetenskapliga perspektiv från huvudområdets vetenskapliga kunskapsområden.   

• Idag kan examensformer variera från kurs till kurs, och det finns behov av en översyn av hur 

de mer formaliserade versionerna av examinerande moment (essäer, skriftliga reflektioner, 

projektrapporter, o.s.v.) ser ut.  

• Kopplingen mellan individuella projekt, examinationer och lärandemål behöver ses över och 

förtydligas.   

• Relationen mellan ”grundnivå” och ”avancerad nivå” inbjuder inte nödvändigtvis till 

progression, och kan förstås på olika sätt Inom Podcast och Working With the Real finns en 

tendens att studenterna börjar med att gå en grundkurs, för att sedan läsa på avancerad 

nivå. Inom övriga kurser finns ingen sådan relation.  Istället ställs ökade krav på produktioner 
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och projekt för de studenter som går avancerad nivå. Relationen mellan ”grundnivå” och 

”avancerad nivå” behöver ökad tydlighet i såväl kursinformation som pedagogik.   

 

 

3. Utformning och genomförande 

Kurserna uppvisar en liknande struktur, med en inledande presentation av det perspektiv som 

anläggs på det egna området, följd av studenternas presentation av projektidéer; research; praktiskt 

arbete; seminariediskussioner och workshops; presentation av det egna arbetet samt avslutande 

analytiskt hållen reflektion av projektet. Detta gör att kurserna genomförs på ett sätt som 

uppmuntrar studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. Strukturen återspeglas i den 

fortlöpande examinationen.   

Vilka pedagogiska modeller används och hur tillämpas de inom utbildningen?  

På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser?  

Den övergripande pedagogiska modell som utbildningen genomgående tillämpar innebär bland 

annat att studenterna måste ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser. Dessa båda frågor diskuteras 

därför tillsammans. 

Samtliga kurser genomsyras av ett studentaktivt perspektiv, också i den meningen att vissa delar av 

kursernas innehåll preciseras med utgångspunkt i studentens val av projektfokus. Föreläsningar och 

kurslitteratur anger vilka som är de övergripande historiska, hantverksmässiga och områdesspecifika 

förutsättningarna för kursens arbete. Någon form av fullbordat projekt/produktionsarbete utförs 

inom ramen för kursen, och stora delar av undervisningen handlar om att studentdrivna 

produktionsarbeten formuleras,  presenteras och diskuteras inom ramen för kursen. Rent praktiskt 

betyder detta att seminarier, workshops och handledning är de viktigaste formerna för kursernas 

pedagogik. Föreläsningar och teknikövningar stödjer projektets progression. De krav som ställs på 

studenten avseende deras individuella lärande tydliggörs i seminarier, men också genom individuell 

återkoppling i handledning och på skriftliga uppgifter.  

Kurserna tillhandahåller en övergripande struktur vilken genom studenterna får kontinuerlig 

återkoppling på sina projekt i relation till uppställda krav. Seminarier och workshops fungerar oftast 

som idémässiga mötesplatser för projektarbeten som i sig är högst individualiserade. Det som 

examineras (förutom aktivt deltagande vid sammankomster och fullgörandet av projektet) blir då 

främst den konceptuella förståelse som studenten, vid presentationer och seminariediskussioner, 

redovisar om den egna arbetsprocessen i relation till specifika lärandemål. Mer traditionella 

akademiska examinationsformer, som t. ex. reflekterande essäer, kompletterar denna 

processmässiga utvärdering. 

Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i deras eget 

aktiva lärande?  

De krav som ställs på studenterna formuleras dels i utformandet av uppgifter, dels med 

utgångspunkt i det egna projektets förutsättningar. De krav som ställs på studenten avseende deras 

individuella lärande tydliggörs i seminarier, men också genom individuell återkoppling i handledning 

och på skriftliga uppgifter.  

Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och används för 

utbildningens genomförande?  
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Kurserna förutsätter tillgång till dels teknisk utrustning för medieproduktion, dels tillgång till lokaler 

som redigeringsrum, utställningsateljéer, radiostudior och liknande för själva produktionsarbetet. Till 

stöd för det egna arbetet erbjuds tillgång till teknisk utrustning och lokaler (inklusive 

inspelningsstudio, verkstad, biograf och redigeringsrum). Det finns även möjlighet att utnyttja 

kandidatprogrammets lärmiljö, t. ex. genom att samköra vissa kursmoment med 

kandidatutbildningens undervisning.  

De särskilda utmaningar som här finns handlar dels om att säkra att studenterna 

produktionstekniken inte bara finns utan också är up-to-date och fungerande (kameror, 

ljudinspelare, datorbaserad redigering, särskild programvara etc), dels om att logistiken när flera 

kurser har behov av utrustning och lokaler. Detta har hittills fungerat väl, men det kan finnas 

utrymme för effektiviseringar.  

Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad 

studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströming. 

Av ovanstående skäl får studenten bästa tänkbara förutsättningar för att kunna genomföra 

utbildningen inom planerad studietid – kurserna erbjuder ett stöd för det egna projektarbetet, 

snarare än att detta arbete utförs som en separat och isolerad del av kursen. För analys av nyckeltal, 

se punkt nio nedan.  

 

Utvecklingsområden 

• Utformningen av uppgifter och uppgifternas relation till krav och lärandemål bör ses över. 

• Kursernas teknikberoende innebär att det krävs kontinuerlig teknisk support/skötsel, och här 

finns behov av tydligare kommunikation och samordning mellan utbildningen och 

universitetets teknik- och it-avdelningar. 

• Möjligheterna att samköra delmoment i fristående kurser (som nu sker mellan Podcast och 

Ljudkultur) och mellan fristående kurser och kandidatutbildningen bör diskuteras och 

utvecklas ytterligare, dels av resursmässiga skäl men även för att utnyttja dynamiken mellan 

olika lärmiljöer. 

 

 

4. Forskningsanknytning 

Mot bakgrund av att KSMs fristående kurser i första hand fungerar som fördjupningar av 

huvudområdets medieområden och att kurserna är förankrade i områdes- och mediespecifika 

kunskapsfrågor och att metodiken är produktionsbaserad snarare än vetenskaplig är det främst de 

konstnärliga aspekterna inom huvudområdet som kan jämställas med forskningsanknytning.   

Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för utbildningen. På vilket 

sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära samband mellan utbildningen och forskning vid 

LiU?  

 

Kultur och mediegestaltning är ett tvärvetenskapligt huvudområde och har naturliga kopplingar till 

flera tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Inte minst har doktorander från Remeso, tema Q, tema T, 

tema M och tema B medverkat i huvudområdets kurser.  Från och med årsskiftet 2017/18 har ISAK 

organiserat om sin forskning i två bemärkelser. Dels slogs avdelningen för KSM (inte att blanda ihop 
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med KSM-programmet) ihop med avdelningen för tema Q. Dels organiseras numera forskningen som 

en gemensam angelägenhet för hela institutionen, så att docenter och (biträdande) professorer även 

vid andra enheter engageras i forskningsmiljön. Normalt bedriver en eller flera av de vetenskapliga 

lärarna externfinansierad forskning vid sidan av undervisningen. Även i perioder utan externa 

forskningsprojekt publicerar lärarna sig regelbundet i olika vetenskapliga fora (peer-review-

tidskrifter, antologier m m).  

Särskilt relevant för de fristående kurserna är att de gestaltande/producerande lärarna alla f n 

bedriver egen konstnärlig/gestaltande/producerande verksamhet vid sidan av undervisningen.  

 

Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo? 

På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt 

förhållningssätt 

Det finns undervisningsmoment på kurserna som anknyter till huvudområdets vetenskapliga 

kunskapsområden. Utställningskursens teoretiska moment med anknytning till kunskapsområdet 

kulturarv har redan nämnts. Här medverkar en lärare med föreläsningar, litteratur och examinerande 

hemtentamen som anknyter till egen pågående forskning och internationell forskningskontext. 

Podcast- och ljudkulturkursen har även dessa föreläsningar och litteratur som anknyter till 

huvudområdets vetenskapliga kunskapsområden gestaltning i tvärkulturellt och historiskt perspektiv 

samt medier i samhällsperspektiv. Lärare som representerar dessa områden medverkar med enstaka 

moment på kurserna.   

 

Utvecklingsområden 

• som identifierats i kvalitetsrapporten för programmet för Kultur, samhälle, mediegestaltning 

(DNR LiU-2017-03298) finns ett behov av att – i högre grad än nu – byta tjänster med andra 

kurser och utbildningar, för att på det sättet säkerställa relevant och aktuell 

forskningsanknytning.  

• Erkännande av de gestaltande/producerande lärarnas externa verksamhet genom 

möjligheter till prövning för befordran av adjunkter till lektorer.   

 

5. Lärarkompetens 

Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som medverkar i 

utbildningen, har i förhållande till utbildningen behov avseende  

Vetenskaplig kompetens, se ovan. 

Pedagogisk och professionsrelaterad kompetens  

Vad beträffar pedagogisk kompetens har samtliga lärare lång pedagogisk erfarenhet, främst från KSM 

och i princip alla har också högskolepedagogisk utbildning. Lärarna på kurserna är specialiserade 

personer med utbildning i och yrkeserfarenhet från varierande verksamheter inom kultur och 

medievärlden. Flera är på deltid även professionellt verksamma inom sina respektive fält; de 

tjänstgör huvudsakligen på deltid och bedriver egen konstnärlig/gestaltande/producerande 

verksamhet vid sidan av undervisningen. Det rör sig om dokumentärfilmare, radiojournalister, 
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producenter, och konstnärer. Här finns i nuläget två personer med dedikerad och inbördes 

kompletterande kompetens för ettvart av medierna audio, video och utställningar. Inom både audio 

och video arbetar lärarna med medierad, digital kommunikation – det handlar om material som 

spelas in och redigeras digitalt, och som distribueras genom nätverk och varierande lagringsmedier. 

Inom rumslig gestaltning och utställningar – gestaltningsformer som förutsätter ett möte vid en viss 

tidpunkt i en lokal med en levande publik – finns olika specialkompetenser som konstnärlig 

kompetens, liksom kompetens med ett undersökande, dokumentärt perspektiv. Sammanfattningsvis 

kan utföraravdelningen/enheten vid ISAK tillhandahålla en relevant och mot kursernas behov väl 

avstämd sammantagen lärarkompetens när det gäller den professionsrelaterade 

medieundervisningen.  

Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets behov, görs? 

Det finns en närmast total samstämmighet mellan - å ena sidan – den samlade lärarkompetensen och 

- å andra sidan - kursernas innehåll och genomförande, vilket framför allt beror på att kurserna möter 

en studentmarknad såväl som att de utgör en fördjupning av lärarnas kompetens som överskrider 

ramarna för kandidatutbildningens uppdrag och resurser. Ur det perspektivet fungerar kurserna 

delvis som kompetensutveckling. För Ljudkulturs ansvarige ger kursen möjlighet att utveckla ett mer 

preciserat perspektiv på audio-mediet än vad kandidatutbildningens något mer hantverksmässiga 

ingång tillåter, och på motsvarande sätt har den ansvarige läraren för Podcast-kursen kunnat 

fördjupa sitt arbete med ett formatmässigt uttryck som på kort tid hamnat i centrum för 

diskussionen om radiomediets framtid. 

De fristående kursernas verksamhet har samtidigt kontinuerligt bidragit till att förnya och fördjupa 

kandidatutbildningen, genom att det i vissa delmoment varit möjligt att t. ex. samköra 

kandidatprogrammets andraårsstudenter med Podcast och Ljudkultur.  

Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid?  

Stabiliteten över tid är mycket stor: Samtliga ansvariga lärare är yrkesverksamma medie- och 

kulturproducenter och har under lång tid arbetat som lärare inom huvudområdets samtliga 

utbildningsnivåer. För två av kurserna (Working With the Real samt Ljudkultur) gäller dessutom att 

samma lärare varit ansvariga under de tio år som kurserna hållits. 

Hur bedöms stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

ISAKs och KSMs ekonomi är fortfarande ansträngd. Det är f n oklart vad det kommer att innebära för 

lärargruppen. Det ansträngda ekonomiska läget tillsammans med en tidigare övertalighetsprocess 

skapar oro och flyktrisk. På grund av övertalighetsprocessen och en längre tjänstledighet finns just nu 

endast en lärare inom utställningsmediet och viktig kompetens har försvunnit.  

Utvecklingsområden 

• I flera av kurserna är frågan om digitaliseringens konsekvenser en viktig utgångspunkt för 

förståelsen av det egna uppdraget, och för kursernas framtida utveckling är det därför viktigt 

att förstärka kompetensen inom detta område – alternativt att skapa samverkan med 

teknikstarka externa aktörer. 

• Det finns ett stort framtida behov av att – i högre grad än nu – byta tjänster med andra 

kurser och utbildningar, för att på det sättet säkerställa att undervisningen även i 

fortsättningen kan upprätthålla sin aktualitet och relevans. 
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6. Arbetslivsperspektiv 

En i det närmaste mätbar aspekt av kursernas relation till arbetslivet kommer till uttryck genom det 

man skulle kunna kalla deras ”nätverkan” i förhållande till det omgivande samhället. Det 

gemensamma för Podcast och Utställningen är att studentgruppernas medianålder är relativt hög (30 

-35 år), vilket beror på att kurserna inte bara är yrkesförberedande, utan till stor del även fungerar 

som kompetensutveckling och uppdatering för personer som redan är etablerade inom sina 

respektive branscher och sektorer. Även för Kulturproduktion och samverkan är det rimligt att dra 

liknande slutsatser, men där är medianåldern något lägre (strax under 30 år). För yrkesmässigt 
verksamma utställare, radioproducenter, kommunikatörer och kulturentreprenörer är deltagande i 

dessa kurser ett sätt att aktualisera och bredda den egna kompetensen. 

För Working With the Real och Ljudkultur gäller snarast att de fungerar som introduktioner och 

baskurser inom sina områden, och av det skälet är medianåldern i dessa grupper betydligt lägre än i 

de tre föregående kurserna. Här är den genomsnittlige kursdeltagaren ungefär 25 år, och av dessa är 

få etablerade inom en viss sektor eller bransch. Efter fullgjord kurs hittar man en ganska stor 

spridning vad gäller inriktningen på den fortsatta karriären: I alumngruppen hittar man 

yrkesverksamma såväl inom konst- och utställningssektorn som inom musik-, spel- och 

filmbranschen. 

Workin With the Real är den mest ”interna” fristående kursen, i den meningen att kursen inte 

förutsätter samverkan med externa aktörer. Samtidigt har kursen en allt annat än homogen 

studentgrupp: den är delvis ”programnära”, eftersom kursen varje år lockar till sig några av KSMs 

kandidatstudenter och alumner, men det finns även gott om studenter utan tidigare 

programerfarenhet och kursen har – t. ex. genom att utbytesstudenter är ett stående inslag – en 

markerat ”extern” kontakt- och träffyta. Ljudkulturs studentgrupp består nästan uteslutande av 

studenter utan tidigare erfarenhet av KSM, och undantagen gäller främst KSM-alumner. 

Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet?  

Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar samverkan till kvalitet i 

utbildningen? 

En strävan mot samverkan med externa aktörer, som kommer till uttryck i samtliga kursers 

kursplaner, understryks denna praktiska koppling till arbetslivet, om än med lite olika betoning. Hur 

denna fråga presenteras i kursplanen för Kulturproduktion och samverkan togs redan i rapportens 

inledning - där konstateras att ett gestaltningsarbete ”ska integreras inom ramen för en produktion i 

samverkan med externa partners inom kultur- och mediefältet”.  I kursplanen för Ljudkultur uttrycks 

samma strävan genom den mildare formuleringen att produktionen ”ska vara möjlig att publicera 

och gärna vara externt förankrad i den omgivande kultur- och medievärlden”. Övriga kursplaner rör 

sig i skalan mellan dessa båda beskrivningar. 

Detta uttalade samverkansmål innebär att kurserna vinner i kvalitet, inte minst därför att 

studentprojekt nästan alltid organiseras och implementeras i förhållande till de branscher och 

sektorer som studenterna själva är intresserade av att bli en del av.  

På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant för utbildningens 

användbarhet och förberedelse för arbetslivet?  

Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är användbar och 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 
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Lärarnas egen förankring och närvaro i de branscher och sektorer som kurserna riktar sig emot står 

som garant för att mötet mellan universitetet, omvärlden och arbetslivet är en genomtänkt och 

realistisk strategi, snarare än att bara vara en målsättning. I det sammanhanget är det dessutom en 

styrka att samverkan med det omgivande samhället är någonting som KSMs kandidatutbildning har 

stor erfarenhet av, och i och med detta finns även ett väl upparbetat nätverk av lokala kultur- och 

medieaktörer aktörer som i sin tur har stor erfarenhet av att samarbeta med KSM.  

Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter?  

Det händer att alumner (och då främst KSM-alumner) gör inhopp i dessa kurser - HT17 höll t. ex. en 

numera Sveriges Radio-anställd alumn en gästföreläsning på Podcast – men kontakten mellan 

kursansvariga och alumner är ännu så länge mer av informell karaktär än att vara ett systematiskt 

organiserat och genomtänkt inslag i undervisning och kursutveckling. 

 

Utvecklingsområden 

• Kontakten mellan kurserna och dess alumner borde utvecklas, men för närvarande saknas 

både tid och resurser för att utveckla detta samarbete. 

• Ovanstående punkt betyder att kursansvarigas möjligheter att identifiera nya tekniska och 

sociala förutsättningar för det egna områdets utveckling delvis minskar. Samma förhållande 

gäller för kandidatutbildningen, och vad gäller den frågan finns många möjligheter att 

samköra alumnbesök för flera olika studentgrupper. 

• Liksom i föregående del av rapporten är det uppenbart att digitaliseringens mer tekniska 

aspekter behöver lyftas fram – och möjligen kan alumners erfarenheter av arbetslivet bidra 

till detta. 

• I de senast etablerade kurserna – Podcast, Utställningen och Kulturproduktion och 

samverkan – är det samtidigt tydligt att KSMs fristående kurser är områdesmässiga 

uppdateringar i förhållande till frågan om digitaliseringens konsekvenser och insikten om att 

det behövs en fördjupad teknisk kompetens inom detta område återspeglar inte enbart en 

brist, utan är också en konsekvens av att ansvariga lärare har organiserat kurser som svarar 

mot förändrade villkor för kultur- och medieproduktion. Detta bör även i fortsättningen vara 

en utgångspunkt för utvecklingsarbetet med fristående kurser.  

 

7. Studentperspektiv 

Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla 

utbildningen 

Som redan nämnts är den gemensamma pedagogiska idén bakom kursernas upplägg att studenterna 

själva i hög grad bidrar med det preciserade innehållet i kurserna, i och med att de är starkt 

projektbaserade. För Utställningen och Kulturproduktion och Samverkan finns en starkare tendens 

att låta studenterna gå in i projekt som initierats (eller efterfrågats) av externa aktörer, men i 

samtliga kurser både  tillåts och förutsätts studenterna att aktivt delta i formulerandet av projekt- 

och utvecklingsmål. Detta betyder att den egna arbetsprocessen kännetecknas av regelbunden 

återkoppling, ofta både inom och utom den egna kursgemenskapen.  

Tanken att studentprojektens syfte är att hitta gestaltningsmässiga lösningar på utforskandet av 

kultur- och samhällsfrågor är också nyckeln till förståelsen av hur återkopplingens logik genomsyrar 
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samtliga dessa kurser.  Varje kurs inbjuder student att på individuell basis formulera 

förutsättningarna för sitt eget projektarbete, samtidigt som varje årskulls produktionsarbete bidrar 

till kursutvecklingen - främst genom att de studentdrivna projekten fortlöpande formulerar 

undersökningsfrågor som annars inte skulle ha uppmärksammats och/eller etablerar kontaktytor 

som annars inte skulle ha existerat. 

Antalet schemalagda timmar och tid förhandledning varierar från kurs till kurs. Ett aktivt deltagande i 

Ljudkulturs och Podcasts grundkurser innebär att studenten träffar sin grupp ca en gång i veckan; 

Utställningens studenter möts en gång i månaden; på Working With the Real liknar förutsättningarna 

de som gäller för distansstudier, med regelbundet återkommande pass om två dagar. För kurserna på 

avancerad nivå är det främst handledningstid (+ möjlighet att delta i delar av grundkursens 

seminarier och workshops) som erbjuds. 

Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar samt hur utbildningen tillvaratar 

studenternas åsikter och erfarenheter av sin studietid  

Varje kurs bedriver ett löpande kvalitetsarbete. Ett mera betydelsefullt underlag än LiUs 

övergripande kursutvärderingssystem för detta arbete är schemalagda eller skriftliga kursreflektioner 

och inte minst den kontinuerliga dialogen med studenter vid seminarier, workshops, handledningar 

etc. Erfarenheter från studenternas responser vid förra kurstillfället (sådana vi känner dem från 

löpande studentkontakter, kursreflektioner etc), liksom från andra kurser, ingår alltid i arbetet med 

att planera och genomföra nästa års kurs. Ett exempel på hur studenternas reflektioner har påverkat 

en kurs kan hämtas från utställningskursen.  Muntlig och skriftlig utvärdering av den kursen ledde 

dels till att kvaliteten på inlämnade hemtentamen förbättrades genom publicering av exempeltenta 

som tydliggjorde nivå och krav på hemtentan, dels till att kraven förtydligades om hur de olika 

skriftliga inlämningsuppgifterna skulle relateras till studentens eget projekt och bidra till dess 

progression.   

   

Utvecklingsområden 

• Det saknas för närvarande en gemensam modell för utvärdering av kurserna. KURT har inte 

alltid använts, eftersom grupperna är så pass små, och de informella utvärderingarna följer 

ingen överenskommen mall och är svåra att få tillgång till 

• Ännu har ingen utvärdering av orsakerna till studieavbrott genomförts, och en sådan 

uppföljning skulle eventuellt ge ett tydligare studentperspektiv på kursernas utformning och 

genomförande 

• Föregående årskullars projektarbeten borde på ett mer konsekvent sätt användas för att  

marknadsföra kurserna och för att åskådliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 

ramen för kursen 

 

8. Jämställdhetsperspektiv 

I samtliga kursplaner anges att både mäns och kvinnors erfarenheter ska tillvaratas, vilket blir en 

ofrånkomlig utgångspunkt i ett sammanhang där traditionellt tekniktunga, och därmed manligt 

dominerade, verksamhetsområden möter studentgrupper med jämn könsfördelning eller rentav 

kvinnlig övervikt. 

Särskilt tydligt blir detta i Utställningen, där i den rekommenderade läsningen ingår titlar som: 



14 
 

14 
 

         Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete 

Här finns även ett vidare mångfaldsperspektiv markerat genom texter som:  

         Museerna & hbtq: en analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer 

         Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på 

utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige 

I årets Kulturproduktion och samverkan ligger en forskningsansökan till ett normkritiskt projekt där 

tre av studenterna ska samarbeta med externa aktörer som ingår i satsningen Norrköpings 

kulturinstitutioners inkluderande arbete. 

I övrigt innebär den studentdrivna innehållsproduktionen att det finns stor frihet att sätta sin egen 

agenda, och i de två mest kvinnodominerade kurserna (Podcast och Utställningen) befrämjas 

sannolikt ett jämställdhetsperspektiv av att de kursansvariga är kvinnor med långa och framgångsrika 

karriärer inom sina respektive områden. För närvarande är de ansvariga lärarnas könsfördelning 

relativt jämn (se lärarmatris). 

Utvecklingsområden 

• Andelen kvinnliga lärare i de fristående kurserna är helt beroende av huvudområdets 

fortsatta rekrytering av medielärare, och det är därför viktigt med ett fortsatt genusmedvetet 

förhållningssätt till nya anställningar 

• Ett mål för de fristående kurserna är dessutom att det även inom kurserna finns en jämn 

fördelning av manliga och kvinnliga lärare – fasta och tillfälligt inbjudna 

 

9. Nyckeltal 

Skillnaderna mellan kurserna kan delvis uttryckas med hänvisning till deras ”nätverkan”, d.v.s. genom 

att precisera vilka kopplingar de har till olika studentgrupper och/eller yrkesbaserade nätverk. Dessa 

skillnader innebär (precis som alltid är fallet med fristående kurser) att de sociala och livsstilsmässiga 

förutsättningar som gäller för specifika studentsegment får stor betydelse för vilka målsättningar 

man har med studierna – och därmed för kursernas genomströmning. Varje kurs har sitt eget 

mönster för genomströmning, och den styrande logiken tycks vara kursens specifika position i 

förhållande till olika nyckelkategorier i studentpopulationen. 

Två av kurserna har existerat i något som liknar nuvarande form sedan HT10, och kan därför vara 

intressanta jämförelsepunkter. 

Ljudkultur har allt sedan starten dragit till sig studenter som inte har tidigare erfarenhet av KSM och, 

bortsett från några enstaka exempel på KSM-alumner och studenter som redan gått någon annan av 

programmets fristående kurser, fylls kursen upp av en relativt heterogen grupp av studenter i 25-

årsåldern som ännu inte är yrkesmässigt etablerade inom sina områden – förmodligen en ganska 

typisk profil för en fristående kurs.  Länge var Ljudkultur en helfartskurs, vilket ytterligare förstärkte 

detta intryck. 

Det finns egentligen inga bra mått för att bedöma vad som är en rimlig genomströmning vid 

fristående kurser, eftersom dessa studenter kan ha helt andra motiv med sina studier än att ta poäng 

eller skaffa sig en examen, men räknat från uppropet ser det ut som att åtminstone 60-70% av varje 

intag slutför kursen – och dessutom under pågående kursperiod.  
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Även söktrycket är relativt konstant. Grundkursen har under en lång följd av år haft 45-50 

totalsökande, varav minst 8 förstahandssökande. Sedan kursen övergick från helfart till halvfart kan 

man dock notera en viss nedgång i antalet totalsökande (drygt 30) och HT17 var bara 3 av dessa 

förstahandssökande.  

Kursens allra första år var samtliga studenter män, men de senaste två åren har könsfördelningen 

varit 50/50. 

Working With the Real har vissa utgångspunkter gemensamma med Ljudkultur, t. ex. ligger även här 

medianåldern oftast i närheten av 25 år. Genomströmningen är lägre än på Ljudkultur (50-60%) vilket 

delvis kan förstås mot bakgrund av studentunderlaget mer heterogena sammansättning. Här finns en 

relativt stor andel aktiva KSM-studenter, som befinner sig mitt i arbetet med att avsluta sina 

kandidatstudier, ett mindre antal utbytesstudenter (all undervisning sker på engelska) samt relativt 

många KSM-alumner som i närtid avslutat sina kandidatstudier. Det rör sig alltså om studentgrupper 

som förmodligen har vitt skilda förutsättningar (och motiv) för att fullfölja kursen. 

På avancerad nivå blir det tydligt att även andra studentgrupper blir en del av kursens sociala 

nätverkan, i och med att ett antal forskare och universitetslärare valt att gå kursen. Medianåldern för 

deltagarna på avancerad nivå är också något högre än på grundnivån.  

Söktrycket på Working With the Real visar upp en mer varierad kurva än det jämna streck som går att 

rita upp för att illustrera Ljudkulturs situation. Som högst har det totala antalet sökande till 

grundkursen varit 44 personer (HT16) – och som lägst har 16 personer sökt kursen (HT11). Dessa 

båda år låg antalet förstahandssökande på 20 respektive 4 personer. De senaste tre åren har 

grundkursen haft allt från 19 till 44 totalsökande, och 3 till 20 förstahandssökande.  

För avancerad kurs ligger toppnoteringarna på 19 totalsökande och 12 förstahandssökande (båda 

HT10). Lägsta noteringarna är 7 totalsökande (HT11) och endast 1 förstahandssökande (HT18). För de 

senaste tre åren gäller en jämn, men ändå gradvis nedgående trend (10-14 totalsökande samt 1-5 

förstahandssökande). 

Könsfördelningen på både grundkurs och avancerad kurs är relativt jämn, men med viss manlig 

övervikt. 

I sammanhanget kan noteras att det finns ett visst studentflöde mellan grundkurs och avancerad kurs 

– oftast i den turordningen – med, grovt räknat, 15 studenter som under åren gått båda nivåerna. 

För de tre nyare kurserna är det kanske mer intressant att fokusera på söktryck än på 

genomströmning, och för Podcast-kursen – som är den allra nyaste – gäller att söktrycket ligger i nivå 

med de siffror som redovisats för större delen av Ljudkulturs existens, d.v.s någonstans i trakten av 

60 sökande, om man slår ihop det totala antalet ansökningar för grundkurs och avancerad kurs. Än så 

länge ligger antalet förstahandssökande dessutom över det som de senaste åren gällt för Ljudkultur. 

Kursens nätverkan är ännu mer komplex än vad som gäller Working With Real, med en stor andel 

KSM-kandidater, närtidsalumner samt – framför allt – många äldre studenter som redan är 

yrkesverksamma inom t. ex. kommunikationssektorn, och som i många fall är beredda att långpendla 

för att fördjupa sin kompetens i medialt berättande. Hittills ligger studenternas medianålder på 30 -

35 år, trots att relativt många kandidatstudenter deltar i kursen. I intaget HT18 var två tredjedelar av 

kursdeltagarna kvinnor. 

För Utställningen och Kulturproduktion och Samverkan ser förutsättningarna hittills helt annorlunda 

ut. Under de tre första åren har Utställningens grundkurs som mest haft 30 totalsökande (HT16) och 

8 förstahandssökande (HT16). Intaget HT 18 fanns det 19 totalsökande och 3 förstahandssökande. På 
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avancerad kurs har det totala antalet sökande som mest varit 13 personer (HT17) , och det hittills  

största antalet förstahandssökande är 6 personer (HT16). Studentgruppen domineras av redan 

yrkesverksamma utställare, och gruppens medianålder ligger på över 30 år. En klar majoritet av 

kursdeltagarna är kvinnor.  

För Utställningen gäller att HT16 är enda intaget hittills då antalet studenter i Urval 2 räckt till för att 

fylla studieplatserna, medan Kulturproduktion och Samverkan hittills aldrig nått den nivån. På 

grundkursen har det totala antalet sökande har successivt sjunkit från 21 (HT16) till 11 (HT18), 

medan antalet förstahandssökande hållit i stort sett samma nivå – 2 personer vardera under de 

senaste två intagen. Samma mönster återkommer för den avancerade kursen, där det totala antalet 

sökande sjunkit från 14 (HT16) till 7 (HT18), medan antalet förstahandssökande hållit en jämn nivå 

(ca 5 sökande vid varje intag). Medianåldern hamnar i närheten av 30 år, d.v.s. högre än för 

studenterna på Ljudkultur och Working With the Real, men något lägre än för studenterna på 

Podcast och Utställningen. Nätverkansbilden för Kulturproduktion och samverkan påminner delvis 

om den som redovisats för Podcast: LiU-studenter, enstaka KSM-alumner, yrkesverksamma 

entreprenörer som vill kompetensutvecklas samt några studenter som även gått någon av 

huvudområdets övriga fristående kurser. 

Rent generellt är det annars ganska ovanligt att studenter deltagit i fler än en av programmets 

fristående kurs – totalt sett rör det sig om ca 10 personer under en tioårsperiod. 

Det är ovanligt att studenter gör kompletteringar efter kursperiodens slut, och i de fall detta ändå 

sker är det snarast genom omregistrering och förnyat deltagande. 

 

Utvecklingsområden 

• Ett möjligt problem, som framför allt påverkar genomströmningen, är att studenter som 

samtidigt slutför sina kandidatstudier har en relativt hög avbrottsfrekvens, och att 

förutsättningarna för samtidigt deltagande i kandidatutbildning och fristående kurs behöver 

diskuteras i förhållande till varje delkurs.  

• Med utgångspunkt I LADOK-utdrag är det svårt att se vad som händer i sträckan mellan 

Antag 2 och upprop. Vi borde undersöka diskrepansen mellan antalet antagna studenter och 

de deltagarlistor som redovisas vid uppropet. 

• Samtliga kurser ger möjlighet till behörighet genom reell kompetens. Här behöver kraven 

tydliggöras för att förenkla antagningsprocessen.  

• Överhuvudtaget bör orsaken till studieavbrott undersökas närmare 

• Marknadsföringen av de kurser som har svagt/vikande söktryck bör intensifieras. 

 

 

 

 

 

 

 


