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Handlingsplan för fristående kurser inom huvudämnet Kultur och mediegestaltning 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. 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:  
För samtliga kurser på såväl 
grundläggande som avancerad nivå 
ska tydliggöras vad den 
vetenskapliga grunden, tillämpliga 
metoder inom huvudområdet kultur 
och mediegestaltning samt aktuella 
forskningsfrågor är och hur allt detta 
kommer studenten till godo.  
 
Ett sådant förtydligande gäller också 
delmålen om att visa förmåga att 
inom huvudområdet göra 

Disputerade lärare med forskningsförankrad 
kompetens inom huvudområdet ska knytas till var 
och en av huvudområdets fristående kurser. Detta 
för att säkerställa att studenterna både tillägnar 
sig den vetenskapliga grunden och får insikter i 
aktuella forskningsfrågor inom centrala områden 
inom huvudområdet, exempelvis 
kulturproduktionens villkor (inbegripet den 
digitala utvecklingen inom kultur- och 
medielandskapet) och gestaltning som en  
innehållsförmedlande, tekniskt och konstnärligt 
underbyggd process.  
 

Åtgärderna ska 
vara fullständigt 
genomförda 
senast till 
starten av 
höstterminen 
2020 med en 
presenterad plan 
för arbetet i 
december 2019 
 
 
 

Prefekt, 
med stöd av studierektor 
och avdelningschef 
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bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga och samhälleliga 
aspekter.  

För att säkerställa studenternas tillgodogörande 
av tillämpliga metoder inom huvudområdet 
förstärks eller i förekommande fall införs 
undervisningsmoment om hur gestaltning kan 
analyseras samt om källkritik och kvalitativa 
metoder. Till exempel sociologiska och 
etnologiska intervjumetoder och dessas relation 
till researcharbete för utställningsproduktion, 
intervjuer i kulturproduktioner, användarstudier 
och designmetodik.     
 
Ovanstående säkerställer studenternas förmåga 
att inom huvudområdet göra bedömningar med 
hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga 
aspekter. De samhälleliga aspekterna stärks även 
genom utveckling av arbetslivsperspektivet. Se 
nedan.  
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Utformning och genomförande: 
 
För samtliga kurser på såväl 
grundläggande som avancerad nivå 
ska utbildningen säkerställa att 
samtliga studenter når målen om: 
vetenskaplig grund; tillämpliga 
metoder inom huvudområdet kultur 
och mediegestaltning; och att 
studenterna ges orientering om 
aktuella forskningsfrågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De åtgärder som anges under måluppfyllelse ovan 
ska implementeras i undervisningen genom 
införande av, eller förstärkande av, redan 
existerande undervisningsmoment och skriftliga 
examinationsuppgifter.  
 
Kurslitteraturen ses över till att innefatta såväl 
mer översiktliga läroböcker på vetenskaplig grund 
som mer specialiserade, aktuella 
forskningsartiklar.   
 
Eftersom digital produktionsteknik, 
gestaltningsanalys, källkritik, intervjuer, liksom 
frågor om kulturproduktionens villkor i det 
samtida kultur och medielandskapet är  
gemensamt för KSMs fristående kurser utvecklas 
ett paket med föreläsningar, seminarier, litteratur 
och examinationsuppgifter som med viss 
modifikation kan införas på samtliga kurser. 
Föreläsningar och litteratur kan vara 
gemensamma medan seminarier och 
examinationer ska viktas mot ljudkultur, podd, 
dokumentärfilm, utställningar respektive 
kulturproduktion och samverkan. 
 

Åtgärderna ska 
vara fullständigt 
genomförda 
senast till 
starten av 
höstterminen 
2020 med en 
presenterad plan 
för arbetet i 
december 2019 
 
  

 
 

Prefekt,  
med stöd av studierektor 
och avdelningschef 
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Även progressionen måste 
tydliggöras; studenter på 
grundläggande och avancerad nivå 
har total samläsning. Här måste 
förtydligas hur kraven skiljer sig 
mellan de båda nivåerna vad gäller 
den vetenskapliga grunden, 
tillämpliga metoder och orientering i 
aktuella forskningsfrågor är och hur 
detta kommer de olika 
studentgrupperna tillgodo.    

Särskilt ska kursernas avslutande examination 
säkerställa att studenterna kan visa förmåga att 
inom huvudområdet göra bedömning med hänsyn 
till både vetenskapliga och samhälleliga aspekter 
av medielandskapets förändring. 

 
Antagningskraven ska skrivas om så att grund- 
respektive avancerad nivå utgörs av en grundkurs 
och en fortsättningskurs, där antagning på den 
senare förutsätter genomgången grundkurs eller 
motsvarande kunskaper.  
Det ska finnas två olika forskningsanknutna 
teoretiskt och metodologiskt förankrade 
grundpaket för grund- respektive avancerad nivå 
där det tydligt framgår att det senare innebär:  

- fördjupning avseende kunskaper, 
färdigheter och förmågor   

- ytterligare utvecklar studenternas förmåga 
att självständigt integrera och använda 
kunskaper 

- Utvecklar studenternas förmåga att 
hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer. 

Genomlysning av kursplanerna med särskilt fokus 
på att formulera kursmål som mer explicit 
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anknyter till examensmålen och anger progression 
mellan grund och avancerad nivå enligt ovan.     

Forskningsanknytning: 
Utbildningen ska säkerställa att de 
kurser som ges i huvudområdet 
kultur- och mediegestaltning vilar på 
vetenskaplig grund och därmed är 
forskningsanknutna. 

De åtgärder som föreslagits under måluppfyllelse 
samt utformning och genomförande ovan 
säkerställer att kurserna vilar på vetenskaplig 
grund och är forskningsanknutna.  

 
Samtidigt utgörs huvudområdet av såväl 
forskningsbaserad som gestaltningsbaserad 
lärarkompetens. Den senare innehåller i sig 
möjlighet till kunskapsutveckling som 
kompletterar huvudområdets vetenskapliga 
grund.  
 
Fortsätta pågående arbete med 
kompetensutveckling och meritering av lärare på 
konstnärlig grund, till exempel befordrades två 
adjunkter till lektorer på konstnärlig grund 2017.  

Åtgärderna ska 
vara fullständigt 
genomförda 
senast till 
starten av 
höstterminen 
2020 med en 
presenterad plan 
för arbetet i 
december 2019 
 
Åtgärderna ska 
samredovisas 
med åtgärderna 
för 
måluppfyllelse 
respektive 
utformning och 
genomförande.  

Prefekt,  
med stöd av studierektor 
och avdelningschef 
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Lärarkompetens: Säkerställa att 
disputerade lärare involveras i de 
fristående kurserna 

Omarbetning av scheman och kursupplägg så att 
disputerade lärare och de åtgärder som angivits 
ovan bereds plats. 
 

Åtgärderna ska 
vara fullständigt 
genomförda 
senast till 
starten av 
höstterminen 
2020 med en 
presenterad plan 
för arbetet i 
december 2019    

Prefekt, 
med stöd av studierektor 
och avdelningschef 

Arbetslivsperspektiv: 
Utveckla alumniuppföljning och 
implementera kontakt och dialog 
med avnämare 

Följa de rutiner som finns för huvudområdets 
kandidatprogram för kontakt med och uppföljning 
av tidigare studenter:  sammanställning av 
mejllistor som används för kontakter i samband 
med webbpresentationer och avnämarkontakter.  
 
Verka för att lärares, studenters och alumners 
avnämarkontakter kommer undervisningen till 
del genom att stärka och synliggöra de kontakter 
och dialoger med kulturproducenter, 
produktionsbolag och kulturinstitutioner som 
lärare och studenter har i de projektbaserade 
uppgifterna som ingår i undervisningen. 
 
 

Åtgärderna ska 
vara fullständigt 
genomförda 
senast till 
starten av 
höstterminen 
2019 med en 
presenterad plan 
för arbetet i 
december 2019. 
      

Prefekt, 
med stöd av studierektor 
och avdelningschef 
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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.  
 
 
 
 
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, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Mark Granberg, Eva 
Hemmungs Wirtén, Stefan Jonsson, Emma Linder och Sofia Ritenius. Därutöver har närvarit utbildningsledare Lena Pettersson 
(föredragande), kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, 
OFR/S och Carine Signoret, SACO-S. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan           Åsa Danielsson 
            Prodekan 
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