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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

1.1 Basdata 
Inledning 

Denna kvalitetsrapport avser huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap 
(hädanefter MKV) som fristående kurs (MKV 1-3 och Magisterkurs i MKV). MKV 
kan även läsas som huvudområde inom ramen för masterprogrammet i 
samhällsgestaltning och samläses då med magisterkursen. MKV kan således vara 
huvudämne i en filosofie kandidatexamen, i en filosofie magisterexamen och en 
filosofie masterexamen. Huvudförfattare är studierektor Christian Svensson Limsjö. 
Texten har dock i olika versioner lästs och kommenterats av prefekten, större delen 
av kollegiet, två branschföreträdare (båda också alumner) och en student som 
nyligen blev klar med sin kandidatexamen. 

Sammanfattande beskrivning av huvudområdet 

Inom MKV studeras medierad kommunikation i vid mening. Ämnet har ett brett 
och analytiskt förhållningssätt och bygger på teorier och metoder från både 
humaniora och samhällsvetenskap. MKV vid LiU präglas på kandidatnivån av en 
bred samhällsvetenskaplig ansats med syfte att ge grundläggande kunskaper om 
mediernas roller i samhället. I ett nationellt perspektiv (ämnet finns på 15 olika 
universitet/högskolor) utmärks ämnet vid LiU av en inriktning mot medier i 
relation till dels kultur, dels demokratifrågor. Denna inriktning markeras ytterligare 
på avancerad nivå (se vidare punkt 5. Forskningsanknytning). På masternivån finns 
också en gestaltningsinriktning inom programmet samhällsgestaltning. 

De kurser som ges för närvarande är: 

MKV 1-2, 60 hp (30 platser, antagning till hösten) 

MKV 3, 30 hp (10 platser, antagning till hösten) 

Båda dessa har funnits på LiU sedan år 2000. Dessutom ges sedan ett antal år 
tillbaka fyra av delkurserna på MKV 1-2 som separata fristående kurser: 

Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället, 15 hp (3 platser, antagning 
till hösten) 

Mediernas språk och innehåll, 15 hp (3 platser, antagning till hösten) 

Medier, kommunikation och samtidskultur, 7,5 hp (6 platser, antagning till våren) 

Medier, kommunikation och offentlighet, 7,5 hp) (6 platser, antagning till våren) 

Från och med H.T. 2018 ges också Magisterkurs i MKV, 60 hp (1 plats, antagning 
till hösten) och dessutom är MKV ett av huvudområdena inom masterprogrammet i 
samhällsgestaltning. H.T. 2018 finns dock ingen student på magisterkursen och 
endast en (1) student med inriktning MKV inom mastersprogrammet i 
samhällsgestaltning. Med tanke på att dessa kurser är helt nya och har så få 
studenter kommer fokus i presentationen att ligga på MKV 1-3. Magisterkursen 
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kommenteras specifikt vad avser måluppfyllelse och utformning/genomförande. 
För övriga rubriker behandlas huvudområdet gemensamt. 

MKV medverkar också i olika kurser och moment på en rad olika program och 
kurser på LiU. Det gäller lärarprogrammet SO, 4-6; ämneslärarprogrammet 
Samhällskunskap 7-9, Historia 3 fördjupningskurs, doktorandkurs på Tema Q samt 
flera olika kurser på Kultur, samhälle och mediegestaltning. Flera av MKV-kurserna 
kommer också att erbjudas som valbara kurser för kandidatprogrammet Språk, 
litteratur och medier. 

Som oftast är fallet på fristående kurser så har studenterna olika förutsättningar och 
individuella mål. Vissa läser enbart en fristående delkurs, några läser enbart MKV 
1-2 och andra läser alla 90 hp. Några har således MKV som huvudämne och för 
andra är det komplement i en kandidatexamen. Ytterligare andra, t.ex. personer 
ifrån mediebranschen, läser kurserna för att förkovra sig och få perspektiv på sin 
yrkesverksamhet. För vissa studenter är MKV den första kontakten med 
universitetet medan andra redan har läst flera år. Det innebär också att de som 
skriver sitt examensarbete har olika erfarenheter: Vissa skriver examensarbetet 
under sin tredje termin totalt på universitetet medan andra skriver examensarbetet 
under sin sjätte eller sjunde termin. Lärarkollegiets uppfattning är att över tid så 
har allt fler kommit direkt från gymnasiet och allt fler har en uttalad ambition att 
redan från början läsa 90 hp och använda MKV som huvudämne i en 
kandidatexamen. 

Det utmärkande för MKV-studenter är således att de är fristående kursare som 
designar sin egen utbildning. De vanligaste ämnena att kombinera MKV med är 
Statsvetenskap, Företagsekonomi, Retorik, och Beteendevetenskap. Några 
kombinerar dock också med språk, litteraturvetenskap, konstvetenskap eller 
historia. MKV:aren är alltså oftare samhällsvetare än humanist, vilket kan förstås 
utifrån att deras framtida yrkesval oftast är 
informatör/kommunikatör/marknadsförare. 

Länkar till aktuella kursplaner: 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g01/ht-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g01/ht-2019)# 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g10/ht-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g10/ht-2019)# 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g24/ht-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g24/ht-2019)# 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g25/ht-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g25/ht-2019)# 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g12/vt-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g12/vt-2019)# 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g11/vt-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738g11/vt-2019)# 

Magisterkurs 
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Magisterkursen i MKV 60 hp (samläses med de som väljer MKV som huvudområde 
på masterprogrammet i samhällsgestaltning), består av 4 kurser à 7,5 hp samt 
examensarbete, 30 hp: 

Medie- och kommunikationsteori – medialiserings- och gestaltningsperspektiv, 7,5 
hp. 

Avancerade forskningsmetoder inom medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 
hp. 

Uppsatsförberedande kurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp. 

Individuell fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp. 

Magisteruppsats/Masteruppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp 

Länk till kursplan: 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738a03/ht-2019 
(https://liu.se/studieinfo/kurs/738a03/ht-2019)# 
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
Se bifogad bilaga (Bilaga 1. Tabeller sökande, Tabell 1-7). Statistiken baseras på 
Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik 2014-2018 (könsuppdelningen 
baseras på förstahandssökande). För magisterkursen anges det enda sökbara året 
(2018) och för de fristående delkurserna anges endast de tre senaste 
sökomgångarna. 

Ämnet har historiskt haft ett ganska gott söktryck. Antal sökande, både totalt och 
förstahand har dock minskat över tid på MKV 1-2. Under 2014-2018 ligger andel 
förstahandssökande i snitt på 0,75/1. Om man ser till andelen antagna är snittet 
under samma tidsperiod 1,35/1. För MKV 3 syns ingen nedgång i sökande över tid. 
Tvärtom är söktrycket stabilt och ganska högt. Under 2014-2018 ligger andel 
förstahandssökande i snitt på 1,38/1. Om man ser till andel antagna är snittet under 
samma tidsperiod 1,5/1. 

För de fristående delkurserna är bilden lite mer splittrad. Man får betänka att detta 
av många ses som ”extrakurser” som kan läsas vid sidan av. Det gör också att det är 
relativt många sökande (och ibland också antagna), men färre som faktiskt läser 
kursen. Totalt sett har dock platserna fyllts de senaste åren. Siffrorna kan jämföras 
med sifforna för genomströmning (se Bilaga 3.). 

Resultat och analys av data från kursutvärderingssystemet samt från 
studentundersökningen kommenteras. 

Studentundersökningen 2017 avseende MKV innehöll endast svar från åtta 
personer. Det är naturligtvis svårt att dra några slutsatser utifrån ett så litet 
underlag. Svaren ligger dock överlag ganska nära medelvärdet för både Fil.Fak. och 
LiU i stort (lite över på vissa frågor och något under på andra). Den generella bilden 
är ändå att dessa åtta studenter är relativt nöjda. På frågan: ”Sammanfattningsvis, 
hur nöjd eller missnöjd är du med livet som student på LiU?” var betyget 4,3 
(medelvärde 4,2 för Fil.fak och LiU). MKV ingick inte i undersökningen 2015 varför 
jämförelser omöjliggörs. 

KURT fungerade något så när bra under en period, men svarsfrekvensen blev allt 
sämre efter hand, trots ständiga påminnelser till studenterna att fylla i. Evaliuate 
har vi inte hunnit utvärdera ännu. Hur som helst krävs egna utvärderingar och 
sådana gör vi oftast skriftligt i sal efter varje delkurs. 

När det gäller KURT (2014-2018) så var svarsfrekvensen på både MKV 1-2 och 
MKV 3, 0-39%. Betygen har för båda kurserna legat mellan 3,3-5 med ett snitt klart 
över 4. Det är dock väldigt svårt att säga något generellt utifrån så få svar. Överlag 
stämmer dock intrycken med våra egna utvärderingar, dvs. de flesta är i stort sett 
nöjda. Att så många går vidare från MKV 1-2 till MKV 3 tolkar vi också som ett 
tecken på att många är nöjda med kurserna. (Kursvärderingar behandlas vidare i 
punkt 4. Utforming och genomförande samt i punkt 8. Studentperspektiv). 
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2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
2.1.3 Tid till examen 

2.2 Fakultetsspecifika nyckeltal 
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3 Måluppfyllelse 
I bifogad bilaga (Bilaga 2. Matrisen MKV) visas i detalj hur de olika delkurserna i 
MKV 1-3 samt i magisterkursen uppfyller examensmålen i examensordningen, 
utifrån sina egna lärandemål och hur dessa examineras. Den uppdaterade mallen 
från fakulteten har använts, där de nationella examensmålen förtydligats genom att 
ha spaltas upp i delmål. Nedan kommenteras delmålen mer ingående. Först 
kommer en redogörelse för måluppfyllelse av kandidatexamen, och sedan en 
redogörelse för måluppfyllelse av magisterexamen. 

Kunskap och förståelse inom huvudområdet 

Delmål 1a. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 

Målen avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet täcks in under alla 
terminers studier, men i olika grad och omfattning. Detta återspeglas bl.a. i 
lärandemål som ”redogöra för, förklara och diskutera massmediernas, 
journalistikens och kommunikationens historia samt deras funktioner och roller i 
det samtida samhället”. Nedan försöker vi redogöra för hur kursernas lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination förhåller sig till de olika delmålen i 
examensordningen. 

Delmål 1b. Visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund 

Delmålet ses bl.a. i lärandemål som ”redogöra för aktuella teorier och aktuell 
forskning inom fältet massmedier”. 

Studenterna får genom hela utbildningen (men särskilt de första två terminerna) 
föreläsningar som knyter an till områdets vetenskapliga grund. 

Ämnets vetenskapliga grund behandlas också i obligatoriska/examinerande 
seminarieuppgifter. Studenterna ska t.ex. tidigt i utbildningen själva sondera 
terrängen i en seminarieuppgift om vad MKV är. I detta arbete redogör de muntligt 
och skriftligt för tre valfria vetenskapliga studier från de tre senaste åren som 
innehåller studier av press, radio, tv eller Internet. Där ska de bl.a. redogöra för 
vilken metod som använts och vilket det huvudsakliga resultatet är. Uppgifterna 
sammanställs och diskuteras och det brukar stå klart för studenterna att a) all 
medieforskning inte bedrivs inom MKV, b) det går att se vissa mönster för vilken 
typ av forskning som bedrivs mest inom MKV (ämnets kärna), c) att MKV är ett 
brett, mångdisciplinärt och tvärvetenskapligt område och att den vetenskapliga 
grunden således snarare utgörs av olika grunder eftersom ämnet hämtar inspiration 
från såväl samhällsvetenskap som humaniora. 

Vidare behandlas ämnets vetenskapliga grund i examinationsform. Tidigt i 
utbildningen ska studenterna redogöra för olika sätt att se på kommunikation. I en 
hemtentamen ska studenterna redogöra för likheter och skillnader mellan 
interpersonell och massmedierad kommunikation och koppla detta till begreppet 
konvergens som en utmärkande del av det samtida svenska medielandskapet. 
Svaren handlar bl.a. om hur dessa två kommunikationssätt allt mer tenderar att 
glida samman och överlappa varandra beroende på ny teknik och därmed 
problematiseras vad massmedierad kommunikation är (och indirekt vad som är 
ämnets kärna eller studieobjekt). 
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På metodkurserna – både på B- och C-nivå - förs en kontinuerlig diskussion om 
ämnets bredd och hur olika vetenskapliga strömningar påverkat MKV – inte minst i 
relation till de uppsatser som ska skrivas och de metoder och den forskning dessa 
ska bygga på. Studenterna ska också i flera seminarieuppgifter läsa tidigare 
uppsatser och muntligen opponera på dessa. Uppsatserna är valda utifrån olika 
perspektiv och metoder inom ämnet och fungerar som en illustration över (några 
av) ämnets möjliga inriktningar och metodologiska angreppssätt. 

Delmål 1c. Visa kunskap om tillämpliga metoder inom huvudområdet 

Delmålet återspeglas i lärandemål som ”redogöra för teorier/modeller/metoder för 
att förstå, förklara och analysera medierad kommunikation” och ”redogöra för 
vetenskapsteorins grunder och kunna redogöra för och jämföra de vanligaste 
vetenskapliga metoderna”. 

I utbildningen förs kontinuerligt en diskussion om hur teorier, resultat och 
perspektiv alltid står i relation till metodologiska tillämpningar eller brist på 
sådana. Studenterna får tidigt i utbildningen föreläsningar om medieforskningens 
utveckling, vilket knyter an till metodfrågor. De får också under första terminen 
genomföra enklare metoder i form av innehållsanalyser och intervjuer. Delkurs två 
den första terminen ägnas sedan helt åt metoder för att studera mediernas innehåll. 
Studenterna får då introducerande föreläsningar om och obligatoriska 
seminarieuppgifter kopplade till kvantitativ innehållsanalys, textanalys, 
diskursanalys, retorikanalys, bildanalys, samtalsanalys och berättelseanalys. Till 
varje analysmetod knyts två examinerande seminarier där studenterna ska utföra 
olika analyser och koppla dessa till relevant litteratur om metoden. Deras analyser - 
dess användningsmöjligheter och begränsningar - presenteras och diskuteras både 
skriftligt och muntligt. Mot slutet av denna kurs finns också en avslutande 
hemtentamen där studenterna väljer ut två olika material och två olika metoder 
som de använder i konkreta analyser. 

På metodkursen (B-nivå) får studenterna föreläsningar om vetenskapsteori och om 
etnografi, intervjuer/receptionsstudier och olika typer av innehållsanalys. I en 
hemtentamen ska studenterna redogöra för skillnaden mellan positivism och 
hermeneutik (kopplat till kvalitativa/kvantitativa metoder) och 
receptionsforskningens grunder och resultat, vilket också har en tydlig koppling till 
ämnets vetenskapliga grunder. I en seminarieuppgift ska studenterna skissa på hur 
de skulle lägga upp en intervju- eller fokusgruppsstudie av hur Facebook används 
och relatera till relevant litteratur, vilket redovisas skriftligt och muntligt. I denna 
delkurs skrivs också en uppsats på fortsättningsnivå (B-uppsats) där studenterna 
väljer en metod lämplig för undersökningen. I uppsatsen ska de redogöra för 
metoden generellt och hur den tillämpats. 

På C-nivå ägnas en delkurs helt åt metodfrågor. Här ges föreläsningar om generella 
metoddiskussioner inom ämnet, kvantitativa/statistiska metoder (survey, 
innehållsanalys), intervju/fokusgrupp och (n)etnografi samt en repetition av 
innehållsanalyser. Fokus ligger på sådana metoder som fick mindre 
uppmärksamhet på B-nivån. Studenterna ska sedan till olika examinerande 
seminarier utföra en intervju/fokusgrupp, en (skiss till en) surveyundersökning och 
en (n)etnografi som skriftligen relateras till relevant litteratur. 
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På C-nivån skriver studenterna en tenta om en specifik metod och ska då med hjälp 
av relevant litteratur svara på vad som utmärker metoden generellt, dvs. vad den 
ger för typ av kunskap. De ska också förklara på vilket sätt metoden skulle kunna 
användas i den kommande uppsatsen (tillämpning). Studenterna resonerar i denna 
tenta om metodens för- och nackdelar i relation till andra metoder; vad får man 
reda på, vad riskerar man att missa etc. 

Studenterna skriver också enskilt en uppsats på fördjupningsnivå (C-uppsats) där 
de väljer en metod lämplig för undersökningen. För att bli godkänd krävs att 
studenten visar insikt i metodens grunder (visar metodmedvetenhet) och kan 
applicera den på ett empiriskt material. 

Delmål 1d. Visa fördjupning inom någon del av området 

Delmålet syns kanske tydligast i lärandemål relaterade till uppsatsarbeten, t.ex. 
”utföra ett eget forskningsprojekt där teori och metod integreras och relateras till 
aktuell forskning”. 

Faktum är dock att det inom ramen för flertalet uppgifter ingår att studenten ska 
välja och fördjupa sig extra i en aspekt. Man kan därför säga att studenterna 
kontinuerligt fördjupar sig. Dels innebär många seminarieuppgifter att studenten 
ska välja material (vilka tidningar/tv-program/bloggar etc.) som ska studeras. Dels 
innehåller många tentor ett val av inriktning, t.ex. vilket material och vilka metoder 
de vill använda för innehållsanalyser; vilken aspekt av medier och kultur de vill 
fokusera på (gemenskap, makt och identitet); vilken aspekt av medier och 
demokrati de vill fördjupa sig i (inflytande, information, granskning, yttrandefrihet 
etc.). Fördjupningen gäller naturligtvis även uppsatser. I B-uppsatsen så väljer 
studenterna material, metod och teori/forskning utifrån intresse. Detsamma gäller 
C-uppsatsen. På C-kursen förbereds dessutom uppsatsen i föregående delkurser 
genom att studenterna i sina hemtentamina ska fokusera på de 
teorier/begrepp/metoder som kommer att bli aktuella i uppsatsen. 

Delmål 1e. Orientering om aktuella forskningsfrågor 

Delmålet syns i lärandemål som ”redogöra för aktuella teorier och aktuell forskning 
inom fältet massmedier”. 

I utbildningen sker en ständig orientering i aktuella forskningsfrågor då 
föreläsningar, litteratur och seminarier bygger på detta. Att – med forskningsaktiva 
lärare - diskutera ämnets framväxt, metoder och teorier samt mediernas olika roller 
och former innebär att man avhandlar aktuella forskningsfrågor. Vetenskapliga 
artiklar används genomgående, men i större utsträckning på högre nivåer. Vissa 
föreläsningar handlar direkt om det aktuella forskningsläget. En seminarieuppgift 
handlar om att söka upp aktuell forskning inom fältet, vilket leder till en 
sammanställning som pekar på ämnets bredd och samtidigt dess trender och 
tendenser (jfr. delmål 1b). På C-kursen behandlas i obligatoriska seminarier 
aktuella mediebegrepp utifrån ett standardverk inom ämnet. Boken avhandlar 
aktuell forskning och möjliga fält att beforska. Varje student har sedan ansvar för 
att till seminarierna välja, läsa och presentera en C-uppsats som har använt sig av 
det aktuella begreppet. På så vis relateras teorier/begrepp till aktuell forskning. När 
studenterna skriver B- och C-uppsatser är en viktig del att de ska redogöra för sitt 
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eget forskningsfält. För att bli godkänd krävs att studenten visar kunskap om 
forskningsområdet och kan relatera detta till den egna undersökningen. 

Delmål 2a: Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 
information i en problemställning 

Delmålet motsvaras bl.a. av lärandemål som ”jämföra och diskutera skillnader 
mellan olika medieformer” och ”självständigt kunna reflektera över och analysera 
medieinnehåll och medieprocesser”. 

En stor del av utbildningens examinationer inbegriper uppgiften att söka rätt på 
och/eller samla in ett lämpligt material. Det gäller inte minst de uppsatser som 
skrivs, men även flera andra uppgifter. Studenterna ska tidigt i utbildningen själva 
söka upp och samla in dagspress att jämföra, själva hitta personer att intervjua om 
radiovanor, själva söka en tv-journalist att intervjua, själva välja medietexter att 
analysera etc. I samtliga uppgifter ingår det att materialet inte bara ska samlas in, 
utan också värderas och kritiskt tolkas. I ett seminarium ska t.ex. studenterna 
jämföra pappersversionerna av en svensk och en utländsk tidning med varandra, 
samt med respektive tidningars nätupplagor. De ska också jämföra med upplagor av 
Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten från 1901. Studenterna ska dels 
försöka svara på vad som skiljer tidningarna åt och vad de har gemensamt när det 
gäller disposition, redigering m.m. De ska jämföra vilka nyheter de olika 
tidningarna väljer att lyfta fram och relatera detta till forskning om nyheter. Utifrån 
detta ska de fundera över om nyhetsvärdering skiljer sig åt i olika länder och i olika 
tidningsversioner. De ska också resonera om och försöka hitta förklaringar till att de 
olika tidningarna ser ut som de gör. 

Delmål 2b: Visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer 

Delmålet finns i lärandemål som ”granska, diskutera och värdera egna och andras 
vetenskapliga texter” och ”uppvisa ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till det 
medievetenskapliga kunskapsområdet”. 

I många uppgifter ska studenterna som en delfråga diskutera företeelser. I en 
hemtentamen lyder frågan: ”Redogör för olika normativa teorier/ideal/ideologier 
för hur medierna bör fungera. Hur kan de beskrivas och skillnader mellan dem? 
Diskutera för- och nackdelar med dessa teorier/ideal och diskutera hur de kan 
kopplas till dagens svenska medielandskap.” Flera uppgifter bygger helt på 
diskussion. En seminarieuppgift handlar om kommunikationens betydelse för 
demokratin och studenterna ska i grupper diskutera och motivera olika typer av 
avvägningar dels vad gäller byggandet av en ny järnväg och dels vad gäller 
klimatfrågan (hur ska beslut fattas och av vem?). I en hemtenta om medier och 
demokrati finns en avslutande del där studenterna ska diskutera sina tidigare 
beskrivningar: ”Diskutera hur du ser på framtiden när det gäller dessa 
frågor/dilemman. Vad tror du kommer att hända? Vad talar för ett sådant scenario? 
Man kan också tänka sig att ni argumenterar för hur ni skulle vilja att det såg ut 
framöver. Vilka möjliga förändringar och åtgärder skulle krävas för att er vision 
skulle uppfyllas?” 

Delmål 3a. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 
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Delmålet återfinns i lärandemål som ”genomföra samt muntligt och skriftligt 
presentera en begränsad egen forskningsuppgift”. 

Att identifiera, formulera och lösa problem är huvuduppgiften för de uppsatser som 
skrivs. Studenterna ska själva välja ett område/material som är möjligt att beforska, 
de ska formulera syfte och frågeställningar och de ska försöka svara på detta med 
hjälp av teorier/metoder. För att bli godkänd måste studenten visa att han/hon 
klarar av att hålla en röd tråd i arbetet: att identifiera ett intressant material, att 
formulera syfte/frågeställningar som är relevanta för materialet, att välja en metod 
som är lämplig för syfte/material, att i resultatdelen föra ett tydligt resonemang och 
att faktiskt svara på sitt syfte (slutsatser) i relation till problemområdet. En viktig 
del i bedömningen är här den process som leder fram till den färdiga uppsatsen, 
dvs. i vilken mån har studenten arbetat självständigt med och förhållit sig till de 
ovan nämnda frågorna? 

Studenterna ska även i många andra uppgifter själva identifiera problem, motivera 
studiens relevans, formulera syfte/frågor och försöka lösa detta. I en uppgift om 
marknadskommunikation ska studenterna själva välja ett företag att marknadsföra, 
motivera varför de valt just detta företag och förklara vad som behöver göras 
(identifiera och formulera ett problem), därefter ska de beskriva målgrupper, 
budskap och medieval (tydliggöra och exemplifiera) och slutligen presentera 
resultatet i form av reklamkampanj, hemsida och pressmeddelande (lösning). 

Delmål 3b. Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Delmålet finns inte explicit i lärandemålen. Alla uppgifter har dock en deadline. 
Eftersom flertalet kurser bygger på studenternas oppositioner av varandras arbeten 
så har studenten ofta ett ansvar, inte bara mot sig själv utan även gentemot 
opponenten, att bli klar i tid. Många av uppgifterna sker också i olika typer av 
grupper, vilket gör att tidspressen blir starkare (gruppens medlemmar uppmuntrar 
varandra att lämna in i tid). På uppsatskurserna ställs tydliga krav på vilka delar 
som ska vara klara till olika handledningstillfällen. Studenterna ska dessutom själva 
göra upp en tidsplan för uppsatsarbetet. 

Ett möjligt problem i detta avseende är att studenter ibland inte lämnar in 
hemtentor/seminarieuppgifter i tid (av olika skäl). Detta är för övrigt något som vi 
upplever blivit vanligare över tid. Vi har kanske varit väl generösa vad gäller 
inlämning av kompletteringar (man får lämna in när man är färdig). Fördelen är 
förstås flexibilitet för studenten medan nackdelen är att det kan upplevas som 
oklart när uppgifter måste vara färdiga och dessutom blir det svårare för lärarna att 
planera sin tid. Här bör vi bli tydligare med när kompletteringar ska lämnas in (jmf. 
4. Utformning och genomförande). 

Delmål 4a. Visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Delmålet finns i lärandemål som ”genomföra samt muntligt och skriftligt presentera 
en begränsad egen forskningsuppgift” och ”granska och diskutera egna och andras 
vetenskapliga texter”. 

Många arbeten ska muntligt presenteras. Det handlar om seminariepresentationer 
och gruppredovisningar m.m. Oftast är det ”akademiska” presentationer, men i 
några fall får studenterna prova andra förhållningssätt, t.ex. i arbetet med att 
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marknadsföra ett företag (jmf. delmål 3a) då presentationen handlar lika mycket 
om att känslomässigt sälja in en idé som att övertyga rationellt. Studenterna jobbar 
också mycket med oppositionsformen, dvs. de läser och kommentarer varandras 
arbeten på i princip alla delkurser (inte bara uppsatser). Studenterna jobbar även i 
olika konstellationer och med olika personer: enskilt, två och två, fyra och fyra etc. 
Vid seminarierna förbereder sig studenterna ofta i mindre grupper och under 
seminariet ska de sedan jobba i nya tvärgrupper innan hela gruppen samlas för 
genomgång. Opposition och försvar (respondentskap) vägs in som en del av betyget 
på de kurser där detta används. För att studenten ska bli godkänd på 
uppsatskurserna krävs att han/hon kan inta ett kritiskt förhållningssätt som inte 
bara innebär att söka fel, utan där man i en konstruktiv anda kan reflektera över 
något: Vad får det för konsekvenser att man valt en viss utgångspunkt, vissa 
frågeställningar, en viss metod? Vad skulle ha hänt om man gått till väga på ett 
annat sätt? De grupper som här åsyftas är således främst olika studentgrupper. 
Samtidigt möter studenterna olika typer av lärare: professorer, lektorer, adjunkter, 
doktorander och – inte minst – branschföreträdare av olika slag vid studiebesök och 
gästföreläsningar (se vidare punkt 6. Lärarkompetens). Alla möten med externa 
personer är obligatoriska och studenterna har alltid som uppgift att ställa minst två 
frågor var. 

Delmål 4b. Visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Delmålet återfinns i samma lärandemål som för 4a. 

Nästan alla arbeten på kurserna presenteras skriftligt (med undantag för vissa 
seminarier). Det handlar om mindre seminarieinlämningar, inlämningsuppgifter, 
hemtentor, synopsis, abstracts, uppsatser, reklamtexter, pressmeddelanden m.m. 
Det innebär att studenterna under utbildningen får en betydande träning i att skriva 
i olika genrer och därmed för olika målgrupper. Redan i samband med den första 
inlämningsuppgiften betonas vikten av att vetenskapliga texter har en 
tillfredsställande struktur och begriplighet och studenterna får alltid i sina 
hemtentor återkoppling på språk, begriplighet, layout, disposition och 
referenshantering. 

Mål 5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser 

Delmålet är inte explicit uttryckt i lärandemålen, men i någon mening syftar 
samtliga lärandemål sammantaget till detta. 

Efter utbildning i MKV kan studenterna arbeta inom många olika områden inom en 
bransch som är i ständig förändring. De färdigheter som examineras skulle kunna 
sammanfattas i några punkter. Ämneskunskap: Studenterna får grundläggande 
kunskaper om mediernas och kommunikationens historia, mediernas och 
kommunikationens funktioner och roller i det samtida samhället, de teorier och 
metoder som används för att förstå och förklara kommunikativa händelser samt de 
regler, praktiker och etiska hänsyn som genomsyrar det samtida medielandskapet. 
Kommunikationsförmåga: Studenterna får kännedom om mediala 
produktionsprocesser och träning i egen kommunikationsförmåga av akademiska 
och professionsinriktade produktioner (i form av t.ex. hemtentor, skrivövningar, 
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muntliga framföranden, pressmeddelanden, reklamannonser). Kritisk, analytisk 
förmåga: Studenterna får en ökad förmåga till självständig, kritisk analys av 
mediala och kommunikativa processer. Det uppnås bl.a. genom studentens egna val 
av uppgifter och litteratur som måste relateras till vedertagna teorier och metoder 
(ämneskunskap). En viktig del i detta är att både studenter och lärare ger feedback 
på arbeten (t.ex. vid gemensamma redovisningar och oppositioner). Kopplingen till 
arbetslivet kommenteras också under punkt 7. Arbetslivsperspektiv. 

Delmål 6a. Visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn 
till vetenskapliga aspekter 

Delmålet återspeglas i lärandemål som ”jämföra och diskutera skillnader mellan 
olika vetenskapliga metoder och teorier” och ”granska, diskutera och värdera egna 
och andras vetenskapliga texter”. 

I samtliga seminarieuppgifter och tentor krävs ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Det innebär att studenterna alltid ska motivera varför det de väljer att studera är 
intressant, dvs. vad det kan ge för resultat; att de alltid ska överväga den valda 
metodens för- respektive nackdelar och hur det valda teoretiska perspektivet 
påverkar resultatet. Detta kanske är tydligast i uppsatser, men genomsyrar även de 
andra uppgifterna. Det handlar dels om att lära sig det vetenskapliga hantverket: 
hur man strukturerar en vetenskaplig text och använder referenser, dels om att 
kunna argumentera för sina tolkningar/slutsatser utifrån välgrundad kunskap och 
övertygelse (med hjälp av hänvisningar och exempel); att vara konkret och tydlig 
snarare än svepande och generaliserande. Vi är noga med att studenterna från 
första inlämningsuppgiften får feedback på dessa saker och vi kan över tid se en klar 
generell förbättring i båda dessa avseenden. Utgångspunkten är att uppgifter 
inriktade på kritiskt tolkande och diskuterande inslag blir en naturlig ingång till det 
vetenskapliga förhållningssättet: att ständigt ifrågasätta, problematisera och 
nyansera medievetenskapliga frågor. Det generella upplägget på uppgifter kan 
exemplifieras med en seminarieuppgift från första terminen. Uppgiften handlar om 
att lära sig kvantitativ innehållsanalys: studenterna ska räkna antal män och 
kvinnor på bild i en dagstidning. De frågor studenterna ska svara på rymmer dock 
mer än sådana direkt kopplade till metoden: ”Vad får man veta genom den här 
typen av analys? Vad får man inte veta? Kunde fler kategorier ha varit intressanta 
(vilka)? Hur stämmer era resultat med tidigare forskning? Vidare kan ni fundera 
över hur medierna eventuellt bidrar till (stereotypa) könsroller. Skiljer sig detta i så 
fall beroende på medium och genre? Spelar det någon roll om journalister är män 
eller kvinnor?” Här får studenterna också några kortare texter som handlar om 
genus och medier att utgå ifrån. Genom ett sådant här upplägg får studenterna 
också tidigt en insikt i att metoder och vetenskap har en direkt koppling till 
relevanta samhällsfrågor. 

Delmål 6b. Visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn 
till samhälleliga aspekter 

Delmålet återfinns i lärandemål som ”förklara och diskutera massmediernas, 
journalistikens och kommunikationens funktioner och roller i det samtida 
samhället” samt ”uppvisa ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till det 
medievetenskapliga kunskapsområdet”. 
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När man diskuterar mediernas roller, funktioner, innehåll och former finns det 
alltid inslag av bedömningar kopplade till samhälleliga aspekter. Studenterna får till 
exempel en hel delkurs om mediernas roll i demokratin och en mycket viktig del i 
denna kurs är studenternas egna uppfattningar och förhållningssätt. I olika 
uppgifter ska de reflektera över vad som utmärker en bra demokratisk diskussion, 
hur de uppfattar propaganda, varför det är viktigt med mediekritik och hur de tror 
att mediernas relation till demokratin kommer att utvecklas etc. I flera uppgifter 
diskuteras också medielandskapets utveckling i termer av public service vs. 
kommersiella medier, ägandeformer/ägandestrukturer m.m. När det gäller 
nyhetsförmedling blir många av dessa saker extra tydliga vid studiebesök på länets 
stora nyhetsredaktioner. En hemtenta handlar till stor del om hur medierna i 
Sverige förhåller sig till staten respektive den fria marknaden och hur studenterna 
anser att denna relation bör se ut. När det gäller innehåll förs ständiga diskussioner 
om påverkan, rätt/fel osv. Det gäller t.ex. begrepp som nyhetsvärdering och 
journalistisk objektivitet – hur kan och bör journalister agera? Det handlar också 
om hur vi påverkas av medier, t.ex. hur vi som samhällsmedborgare behöver ett 
mediekritiskt förhållningssätt. Studenterna får också en hel delkurs om medier och 
kultur som bl.a. handlar om hur sociala medier, fildelning, dokusåpor och fansajter 
bidrar till värderingar, relationer och identitetsfrågor i samhället. 

Delmål 6c. Visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn 
till etiska aspekter 

Delmålet syns bl.a. i lärandemål som ”beskriva journalistikens praktik och etik” och 
”visa medvetenhet om hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar 
bedömningar av massmediala frågeställningar”. 

Etiska aspekter behandlas på olika sätt i kurserna. Det första spåret handlar om 
medieetik. Studenterna har en tenta där de ska redogöra för offentlighetsprincipen 
och de huvudsakliga uppgifterna för PO, PON och Granskningsnämnden för radio 
och tv. De ska också resonera kring för- och nackdelar med principen/instanserna. 
Studenterna har också en seminarieuppgift där de utifrån de pressetiska reglerna 
ska leta upp ett eget aktuellt exempel på en nyhet där de tycker att någon av dessa 
regler har överträtts. Svaren handlar i båda dessa fall om styrkor och svagheter med 
det svenska pressetiska systemet, inte minst i relation till hur förutsättningarna 
förändrats pga. ny teknik. I samband med att reklamannonser tolkas och när de ska 
göra en egen reklamkampanj diskuteras etiska aspekter i relation till 
marknadsföringslagen och reklamombudsmannen. Etiska spörsmål behandlas även 
indirekt i vissa uppgifter. Det handlar t.ex. om det etiska i att intervjua barn eller att 
vissa katastrofer får mer medieuppmärksamhet än andra – två saker som alltid 
engagerar studenterna och leder till livliga diskussioner. Likaså väcker en uppgift 
om reality-tv diskussioner om etiska frågor: får deltagarna skylla sig själva om de 
tycker sig illa framställda/behandlade eller bör kritiken främst riktas mot cyniska 
tv-producenter? 

Det andra spåret handlar om vetenskaplig etik, som inte minst behandlas i 
metodkurserna. Vetenskapliga etiska riktlinjer är en obligatorisk del av 
kurslitteraturen på C-nivån och behandlas särskilt i momenten om 
etnografi/netnografi/intervju/fokusgrupp. När studenterna skissar på en intervju- 
eller fokusgruppsstudie av hur Facebook används ska de redogöra för vilka etiska 
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överväganden de bör göra. I hemtentan om metod på C-nivån ska studenterna 
själva kommentera etiska aspekter rörande sin undersökning. Tentan läses också av 
en kurskamrat (opposition) och i riktlinjerna framgår att en viktig punkt är att 
kommentera de etiska aspekter som rör undersökningen. 

Mål 7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 
hur den används 

Delmålet syns bl.a. i lärandemål som ”visa medvetenhet om hur egna värderingar 
och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar” 
och ”under handledning bearbeta och problematisera egna och andras 
förhållningssätt”. 

I ett ämne som intresserar sig för mediernas och kommunikationens roll i samhället 
är detta ett centralt område. Det har dessutom allt mer blivit så under senare tid, 
inte minst när det gäller spridningen av (mer eller mindre pålitlig) kunskap av olika 
aktörer. En viktig del av MKV är att diskutera hur det offentliga samtalet har sett 
och ser ut, dess förutsättningar, aktörer och konsekvenser för ett demokratiskt 
samhälle. På flertalet kurser diskuteras detta i termer av offentlighet, yttrandefrihet, 
post-truth, mediekritik/mediekompetens och fake news. Studenterna ska till 
exempel i en hemtenta definiera och diskutera vad nyheter är och hur begreppet har 
förändrats över tid. I en annan hemtenta ska de diskutera hur det offentliga 
samtalet har utvecklats och hur medierna kan bidra till demokratin. I en 
seminarieuppgift ska de analysera populärvetenskap och mediering av vetenskap. I 
en annan seminarieuppgift ska de definiera mediekomptens och reflektera över 
varför detta är viktigt, hur det kan läras ut i skolor m.m. Studenterna har också en 
hemtenta om vetenskapsteori där de ska redogöra för vad vetenskap är och hur 
kunskap kan uppnås. 

Mål 8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens 

Delmålet återfinns i samma lärandemål som i Mål 7. 

Som tidigare nämnts får studenterna kontinuerligt hjälp med detta genom 
återkoppling på inlämningsuppgifter och hemtentor. Det är också en viktig del i 
oppositionsformen, att genom att läsa andra och själv bli läst upptäcka hur 
uppgifter kan utvecklas. I den tenta på första terminen där de ska göra egna 
analyser av två olika material (jmf. delmål 1c) ingår en reflektionsdel: ”Vad blev 
huvudresultatet? Diskutera hur analysen fungerade, om begreppen hjälpte er eller 
om några andra begrepp kunde ha använts.”. På metodkursen i MKV 3 står det bl.a. 
i tentainstruktionerna: ”Vad utmärker metoden generellt (vad ger den för typ av 
kunskap)? På vilket sätt skulle ni kunna använda metoden i er uppsats 
(tillämpning)? Avsluta med avsnitt där ni resonerar om metodens för- och 
nackdelar i relation till andra metoder; vad får man reda på, vad riskerar man att 
missa? etc.?” I uppsatserna finns också ett krav på att diskutera den egna 
uppsatsens begränsningar (vad man inte har kunnat studera) och utifrån det ge 
förslag på vidare forskning. 

Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 
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När en delkurs påbörjas går vi alltid igenom kursplanen och lärandemålen och 
förklarar hur dessa är relaterade till de faktiska momenten i kursen, dvs. hur olika 
inslag i kursen ska bidra till att målen uppnås. Fokus ligger här oftast på hur 
föreläsningar, seminarier, litteratur och examination bidrar till lärandemålen. 
Material med kursplaner, lärandemål och studiehandledning (med momentschema, 
läsinstruktioner, litteraturlistor) finns också tillgängligt på Lisam. Däremot är vi 
kanske sämre på att tydliggöra hur lärandemålen kan relateras till examensmålen 
och på den punkten skulle vi kunna bli tydligare. Det finns också anledning att se 
över lärandemålen i kursplanerna och hur de förhåller sig till examensmålen. Det är 
uppenbart att examensmålen täcks in av det som faktiskt görs, men en översyn av 
kursplanerna vore på sin plats (inte minst med tanke på att kursplanerna är från 
2007). 

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

MKV innehåller på grundnivån (A) två delkurser. Den första – Perspektiv på medie- 
och kommunikationssamhället, 15 hp - är en introduktionskurs med övergripande 
(historiska och samtida) perspektiv på medier, kommunikation och journalistik. 
Introduktionskursen fungerar som en bas för de fortsatta studierna och flera av de 
perspektiv som introduceras här fördjupas i senare delkurser. Den andra delkursen 
– Mediernas språk och innehåll, 15 hp - är främst inriktad på olika typer av 
analysmetoder för att förstå medierad kommunikation och särskilt mediernas språk 
och innehåll. Dessa båda kurser ger en översiktlig kunskap inom fältet medier och 
kommunikation På fortsättningsnivån (B) finns tre delkurser. Den första delkursen 
– Medier, kommunikation och kultur, 7,5 hp - är främst teoretiskt orienterad och 
knyter an till kulturteoretiska och mediesociologiska begrepp som identitet, makt 
och gemenskap. Den andra delkursen – Medier, kommunikation och offentlighet, 
7,5 hp - inriktas på mediernas roll i det offentliga samtalet och medierna i 
förhållande till olika offentliga institutioner i samhället såsom politik, ekonomi, 
utbildning, vetenskap etc. Den sista delkursen – Uppsats och metod, 15 hp - består 
dels av en introduktion till vetenskapsteori och metod och dels av skrivande av en 
(B-)uppsats. Dessa tre delkurser ger dels en teoretisk fördjupning inom 
kulturstudier och offentlighetsteori och dels en vetenskapsteoretisk och 
metodologisk grund. På fördjupningsnivån (C) finns tre delkurser. Den första 
delkursen – Fördjupade perspektiv på mediesamhället, 7,5 hp - ger en fördjupning 
i centrala teorier och aktuell forskning. I den andra delkursen – Metod, 7,5 hp – 
fördjupas och utvidgas metodkunskaperna från B-nivån. Den tredje delkursen – 
Uppsats, 15 hp - omfattar en väl avgränsad forskningsuppgift (C-uppsats) med 
tillhörande opposition. Det självständiga arbetet omfattar således 15 hp och dessa 
skrivs alltid enskilt. Dessa tre delkurser ger en teoretisk och metodologisk 
fördjupning inom både generella och individuellt valda områden. 

Ämnesmässigt erbjuder A-kursen således en översikt. Studenterna får 
grundläggande kunskaper om teorier/metoder/forskning och mediala 
processer/praktiker. B-kursen erbjuder en fördjupning i några centrala fält och C-
kursen innehåller en valfri fördjupning. 

Metodologiskt erbjuder A-kursen grundläggande insikter i metoder/vetenskap. 
Studenterna kan genomföra enklare analyser av medierat material. Man kan tala 
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om en påbörjad självständighet. Efter B-kursen kan studenterna genomföra 
utförligare analyser och använda vissa metoder. Studenterna har då en stabilare 
(bättre förankrad) självständighet. C-kursen ger möjligheten att enskilt och 
fördjupat relatera teori till empiri och metod. Efter denna termin kan studenterna 
utföra mer avancerade analyser och de har en fördjupad kunskap om 
teorier/metoder/forskning. Man kan tala om en utvecklad självständighet. (jmf. 
även delmål 1c). 

När det gäller examinationer är de på A-nivån mer beskrivande/redogörande, tex. 
visa att man förstår/behärskar begrepp. Ett exempel från första delkursen: 
”Redogör för olika normativa teorier/ideal/ideologier (auktoritär medieteori osv.) 
för hur medierna bör fungera. Hur kan de beskrivas och vilka skillnader finns 
mellan dem?”. På B-nivån är examinationerna mer fokuserade på eget 
skrivande/diskuterande/tolkande. Ett exempel från första delkursen: ”Beskriv på 
vilka sätt spridbar media/konvergens kan ses som typiskt för 
kulturproduktion/kulturutövande i vår tid (jämfört med tidigare). Exemplifiera från 
olika områden. Hur kan tex. förändringen relateras till begreppspar som producent-
konsument, offentligt-privat, ägare-brukare, proffs-amatör osv.? Diskutera gärna 
orsakerna till förändringarna. Beror förändringarna tex. på teknik, ekonomi, politik, 
attityder etc.? Diskutera vilka konsekvenser dessa förändringar kan få/har fått. 
Relatera gärna resonemangen till begrepp som offentlighet, demokrati, makt och 
identitet. Här kan ni välja att fokusera på vissa aspekter som ni tycker är särskilt 
intressanta. Påverkar förändringarna tex. maktförhållanden mellan producenter 
och konsumenter? Vad innebär det i så fall för demokratin? Påverkar tex. 
förändringarna människors möjliga identiteter/roller? Vad innebär det i så fall för 
synen på vad som är offentligt och privat?”. På C-nivån sker ytterligare mer 
fördjupning med ökade krav på syntetisering, problematisering och kritiskt 
reflekterande. Ett exempel från första delkursen: ”B) Redogör för de 
teorier/begrepp som ni har nytta av i uppsatsen. /…/ Uppgiften består konkret i att 
beskriva ett valt teoretiskt perspektiv/begrepp. Varför är detta perspektiv/begrepp 
intressant för din kommande uppsats? C) Redogör för tidigare forskning. /…/ Den 
konkreta uppgiften består alltså i att redogöra för forskningsläget inom ett valfritt 
område. Ju mer precist ni kan definiera ert intresse desto större nytta kan ni ha av 
uppgiften i er uppsats. Studenten disponerar själv sitt utrymme, dvs. hur mycket av 
B) respektive C) som är relevant. Studenten har också själv ansvar för att söka upp 
litteratur. Försök gärna att bredda er del om tidigare forskning. I Europa och 
Nordamerika är vi ofta dåliga på att ta reda på hur medierna fungerar i andra delar 
av världen. Vi är också dåliga på att använda den forskning som görs utanför 
EU/USA. Det blir särskilt beklagansvärt när vi antas leva i ”ett globalt samhälle”. 
Försök därför gärna att hitta studier (tex. forskningsartiklar), som a) är utförda av 
forskare som ej är verksamma i Europa eller Nordamerika och b) handlar om 
medier i andra delar av världen än just Europa eller Nordamerika . Detta handlar 
alltså om att få perspektiv på det vi redan vet och på så vis generera tankar att väga 
de egna (ofta svenska) resultaten emot.” 

Måluppfyllelse Magisterkurs 

Matrisen i bilaga 3 visar på att varje enskild student som klarar Magisterkursen i 
MKV har uppnått examensmålen. 
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Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser, även om 
specifik fördjupning främst visas genom examensarbetet. 

Mål 1 och 2 uppfylls på olika sätt i de olika kurserna. Alla kurser berör i någon 
mening kunskap och förståelse inom huvudområdet. Samtidigt kan man säga att 
överblicken inom området till stor del sker på lägre nivåer medan kurserna på 
avancerad nivå – med utgångspunkt i överblicken och aktuell forskning – fördjupar 
sig i olika aspekter av MKV. Det innebär att kurserna innehåller en viss repetition 
av fältets grundläggande frågor, dess teorier och metoder, men att dessa nu 
utvecklas inom olika perspektiv. Studenterna har också stor möjlighet till 
individuella fördjupningar i relation till sitt uppsatsskrivande. 

Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större spridning kurserna 
emellan vad gäller måluppfyllelse, men t.ex. mål 3 (att integrera kunskap och 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser) examineras tydligt i kursen 
Uppsatsförberedande kurs, där studenterna ska skriva en utförligt PM för sin 
tänkta uppsats. Mål 4 (visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 
frågeställningar) examineras såväl i uppsatskursen som i den uppsatsförberedande 
kursen och metodkursen. Att utföra uppgifter inom givna tidsramar examineras de 
facto vid varje examinationstillfälle, men skulle kunna förtydligas i kursplanen. 
Uppfyllelsen av mål 5a och 5b sker genom i princip varje delkurs då alla kurser 
bygger på både muntliga och skriftliga presentationer och diskussioner. På 
magisterkursen sker detta dessutom i andra typer av grupper än på MKV 1-3. På 
magisterkursen presenteras/diskuteras både skriftligt och muntligt tillsammans 
med dem som läser andra huvudområden inom mastern i samhällsgestaltning samt 
tillsammans med medie- och produktionslärare och eventuella samverkanspartners 
för det gestaltningsprojektet som utförs. Mål 6 uppfylls f.a. genom examensarbetet. 
Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin främsta 
måluppfyllelse i examensarbetet, vilket är naturligt då det individuella, 
självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger studenten 
möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val och visa hur 
kunskap kan användas. En annan delkurs där dessa mål tydligt examineras är 
Avancerade forskningsmetoder, där studenten själv utformar två mindre 
empiriska/analytiska studier. 

Kursen var sökbar första gången H.T. 2018, men hade då ingen student. Kursen 
finns i det avseendet endast på ”papperet”. Tanken är dock att tydliggörande för 
studenterna av kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examinationer ska används på ett liknande sätt som för MKV 1-3. När det gäller 
progression är magisterkursen jämfört med MKV 3 ytterligare inriktad på 
självständigt kritiskt tänkande. Detta syns i lärandemål som: ”självständigt 
analysera och utvärdera medievetenskapliga perspektiv och forskningsresultat i 
relation till det omgivande samhället", "redogöra för och kritiskt granska de 
forskningsmetoder – och deras teoretiska utgångspunkter - som kan användas inom 
medie- och kommunikationsvetenskap”, ”kritiskt bedöma olika medievetenskapliga 
metoders kunskapsanspråk”, ”kritiskt reflektera över medievetenskapliga metoders 
politiska och etiska aspekter ” och ”kritiskt diskutera forskningens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och den enskilde forskarens ansvar för hur 
forskningen bedrivs och hur dess resultat används”. Examinationerna bygger också 
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i större utsträckning på fördjupningsuppgifter, egen vald litteratur och kritiskt 
problematiserande diskussioner (såväl skriftligt som muntligt). 

3.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 
MKV 1-3 

• Kursplaneutveckling för att lärandemålen bättre ska överensstämma med 
vad som de facto utförs i kursen och därmed tydligare stötta alla 
examensmål. 

• För studenterna ännu tydligare lyfta fram kopplingen mellan examensmål, 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 

Magisterkurs 

• För att bli ännu tydligare kring måluppfyllelse, kunde kursplanens 
formulering modifieras något, inte minst med avseende på mål 4b och 
”givna tidsramar”. 
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4 Utformning och genomförande 
Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen? 

Undervisningen utmärks av en kombination av föreläsningar, seminarier, 
gästföreläsare och studiebesök. Betoningen ligger på studentaktiva 
undervisningsformer (seminarier, grupparbeten), och examinationsformer som 
uppmuntrar eget och kritiskt tänkande (t.ex. hemskrivningar med oppositioner och 
egna analysövningar). En viktig pedagogisk utgångspunkt för oss är att kunskaper 
inte bara inhämtas, utan utvecklas i samspel och dialog med andra människor. Vi 
menar därför att lärandet måste bygga på samtal, samarbete och aktiva studenter 
med faktiskt inflytande över utbildningen och möjlighet att välja inriktning efter 
intresse. I de flesta seminarieuppgifter och examinationer finns därför möjligheter 
för studenterna att - i olika utsträckning - själva välja 
inriktning/perspektiv/material. De uppmuntras också att själva välja/hitta 
litteratur och de får jobba i olika konstellationer. Eftersom ämnet är relativt litet (få 
studenter) finns en naturlig närhet mellan lärare och studenter och därför finns 
också möjligheten att kontinuerligt diskutera undervisningsformer i samband med 
föreläsningar, seminarier och utvärderingar. 

När det gäller examinationsformer så används i princip på alla delkurser någon 
form av hemtentamen, kombinerat med krav på aktivt deltagande på seminarier. På 
vissa delkurser används också ”duggor” (kunskapskontroll av begrepp). En viktig 
utgångspunkt för oss är att examination ska fungera som ett led i läroprocessen och 
vi försöker därför använda examinationer som inte bara premierar återgivande av 
kunskaper, utan påbjuder studenterna att omsätta kunskaperna i praktiken. Vi 
försöker alltså utforma tentor som innehåller möjligheten att visa att man har 
förstått kursens innehåll och uppnått (delar av) kursens mål samt ger utrymme att 
göra något nytt, t.ex. att relatera kursens innehåll till egna exempel, analyser och 
tolkningar. En viktig del i detta är också feedback på tentor, vilket sker i form av 
både allmänna och individuella kommentarer från läraren. I de flesta kurser 
används också oppositionsseminarier/kamratvärdering eftersom vi menar att man 
lär sig mycket genom att läsa andras arbeten och att själv bli läst och kommenterad. 

Vi menar också att en lika viktig del som avslutande tentor är aktivt deltagandet på 
seminarier. Seminarier handlar om att ge fördjupade insikter och att få omsätta 
kunskap i praktiken. Vi utformar därför tämligen konkreta/specifika uppgifter som 
ska lösas. En viktig del av seminariet är också att studenterna ska mötas i dialog och 
lära av varandra; gruppen ses som en resurs där studenternas olika förutsättningar 
och erfarenheter tas till vara. Rent konkret ber vi ofta studenterna att inför 
seminariet lösa uppgiften i mindre grupper. På seminariet ägnas sedan halva tiden 
åt diskussion i nya tvärgrupper. Den andra halvan ägnas åt diskussion i helgrupp 
där läraren ger sin återkoppling. Det är en form som har uppskattats av 
studenterna. 

På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 
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Som beskrivits i flera föregående punkter är lärandeaktiviteter (seminarieformen 
används mycket) såväl som examinationer (egna val av inriktningar, eget val av 
litteratur, kamratvärdering etc.) upplagda på ett sådant sätt att studenterna måste 
ta en aktiv roll i den egna lärprocessen. De får också tidigt tips på hur man söker 
litteratur och använder databaser via biblioteket. De får också tidigt en särskild 
föreläsning om hur man skriver hemtentor, använder akribi etc. 

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

Vi försöker överlag arbeta med tydliga uppgifter och kursanvisningar. Till B- och C-
uppsatser finns t.ex. ett särskilt dokument (PM för uppsatsförfattare och 
opponenter) som bl.a. innehåller åtta olika punkter (och flera förslag på frågor per 
punkt) som opponenter kan utgå ifrån. Till alla seminarieuppgifter finns 
instruktioner om vad som ska göras skriftligt respektive muntligt, vad som ska läsas 
och vad som gäller vid missat seminarium (exempel bifogas inte då instruktionerna 
oftast är på minst en A4). På introduktionen i MKV 1-2 ägnas en del tid åt att 
förklara vad det innebär att studera på universitet. Då deltar också studievägledaren 
som tipsar om planering av studier. Vi påminner sedan ständigt, bl.a. i vår 
feeedback på tentorna, om att studier på universitetet mycket handlar om att läsa 
litteratur och att jobba självständigt utanför schemalagd tid. Vi har också sedan 
några år tillbaka börjat schemalägga tid för grupparbeten och inläsning av 
litteratur, dvs. detta står i momentschemat. 

Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 
finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så 
fall vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer? 

Kurserna kräver inte per se utbildningsspecifika lärmiljöer (undantaget mastern i 
samhällsgestaltning). Däremot är det av största vikt att grundläggande teknik (läs 
powerpoint) fungerar i lärosalarna, både för föreläsningar och 
studentpresentationer, och så är dessvärre inte alltid fallet. Det är inte heller alltid 
så att förändringar i salarna når lärargruppen (nya sladdvindor och 
kontrollapparatur installeras utan att information om detta och hur de ska 
användas går ut). 

Vi använder dock Lisam flitigt i alla kurser när det gäller allt från litteraturlistor, 
momentscheman, delkursinformation, seminarieuppgifter, kommentarer på 
uppgifter till inlämning av hemtentamina. Möjligen skulle vi kunna utveckla detta 
ännu mer (till exempel när det gäller diskussioner och samarbetsyta). Här krävs det 
dock frigörande av tid för lärarna för att sätta sig in i detta (t.ex. gå kurs). 

I vissa kurser har IKT-studion använts, men i begränsad omfattning. Den nya 
digimaker-salen i biblioteket kan också tänkas bli en bra resurs framöver. 

En grundförutsättning för att ge adekvata kurser är också möjligheten att göra 
studiebesök på branschrelevanta arbetsplatser (t.ex. journalistiska redaktioner). 
Dessa arbetsplatser, deras organisation och logik, kan aldrig göras rättvisa endast 
genom litteratur och beskrivningar. De behöver upplevas. 
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Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Genomströmningen - och analysen av densamma - bygger på siffror från Ladok 
2015-2019. Se bifogad bilaga (Bilaga 3. Tabeller genomströmning, tabell 8-13). Vi 
har gjort följande distinktioner i tabellerna: 

Antal registrerade. Här anges de som registrerat sig på kursen. 

Antal aktiva. Här anges de som faktiskt läser hela kursen. Borträknade är då de som 
aldrig börjar kursen samt de som hoppar eller gör avbrott tidigt. 

Helt klara. Här finns två siffror i procent. Den första anger antal som klarat hela 
kursen i relation till antal registrerade. Den andra siffran anger antal som klarat 
hela kursen i relation till antal aktiva studenter. 

Procent av poäng. Här anges två siffror i procent. Den första anger hur många 
procent av det totala antalet poäng som tagits i relation till antal registrerade. Den 
andra siffran anger hur många procent av det totala antalet poäng som tagits i 
relation till antal aktiva studenter. (Denna siffra anges inte för de fristående 
delkurserna eftersom de endast består av en kurs). 

MKV 1-2 (30 platser) är lite speciell eftersom det är en 60 hp-kurs bestående av 
fem delkurser. Det typiska här är att av de registrerade så är det en handfull som 
aldrig börjar eller lämnar efter någon vecka. Oftast är det likaså en handfull 
studenter som klarar den första eller de två första delkurserna (första terminen) för 
att sedan avbryta (mer eller mindre formella avbrott). Anledningarna till att man 
slutar eller begär avbrott brukar vara följande: har fått jobb, har tagit på sig för 
mycket (jobbar eller läser annat samtidigt), börjar annan utbildning (ofta program), 
familj/privatliv/ohälsa. Några av dessa brukar återkomma (omregistrera sig) och 
göra färdigt hela eller delar av kursen. Som tabellen visar så är det de undersökta 
åren 56-58% av de registrerade som klarar hela kursen, men det är 73-78% om man 
endast räknar de aktiva. 69-76% av kursens samtliga poäng tas om man räknar med 
alla registrerade medan siffran är 89-90% om man endast räknar de aktiva. Utifrån 
detta kan vi konstatera att genomströmningen är relativt god för de som faktiskt 
läser kursen. Anledningarna till avbrott/avhopp är heller inte mycket vi kan 
påverka. Däremot skulle vi idealiskt behöva ett 40-tal registrerade studenter för att 
få en riktigt bra genomströmning på de 30 platser som kursen har. 

Det har genom åren förts en diskussion om för- och nackdelar med en 60-
poängskurs. Vi menar dock att fördelarna överväger. De studenter som trivs med 
MKV får lite av en ”programkänsla” och blir ofta en sammansvetsad grupp där 
många sedan också väljer att läsa MKV 3. En bidragande orsak till 
”programkänslan” kan också vara att många MKV-studenter de senaste åren har 
engagerat sig i sektioner/fadderier osv. och visat att även de studenter som läser 
fristående kurs kan vara en del av den delen av studentlivet. Ett möjligt 
utvecklingsområde för oss är dels att bli ännu bättre på att fånga upp studenterna i 
början och berätta om möjligheterna att använda MKV som huvudämne i en 
kandidatexamen (hur de kan bygga sitt eget program) och dels att för presumtiva 
studenter berätta om detta och om möjligheten att även på fristående kurs leva ett 
rikt studentliv. 
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MKV 3 (10 platser) består av tre delkurser (teori, metod och uppsats). Här är 
mönstret detsamma de senaste åren. 13-16 registrerade varav någon enstaka aldrig 
börjar. Här är det alltså mer sällsynt med avhopp/avbrott och därför är inte 
skillnaden i tabellen så stor mellan registrerade och aktiva studenter. 2016 avviker 
dock från snittet med allmänt lägre siffror. Det vanliga är dock att ca 60% klarar 
hela kursen och att ca 70% av kursens samtliga poäng klaras av. Det typiska här är 
att många studenter klarar de första delkurserna, men att de sedan fastnar på 
uppsatskursen. Här är alltså problemet att ett antal studenter varje år inte blir klara 
med sin uppsats. Några avslutar dock uppsatsen i efterhand (ibland långt efteråt). 
För att motverka detta har vi jobbat hårt med utförligare kursintroduktioner, ett 
skärpt upplägg med tydliga instruktioner inför alla handledningar, anpassat de 
föregående delkurserna till uppsatsen och ständigt påmint om kraven och 
tidsåtgången. Trots detta är det många studenter som verkar underskatta den tid 
och det arbete som krävs för att bli klar i tid. Vi ser dock inte att vi kan göra så 
mycket mer än att fortsätta på den inslagna vägen. 

När det gäller de fristående delkurserna handlar det om relativt få platser. 
Liksom för MKV 1-2 är det även här oftast ett antal som registrerar sig, men aldrig 
påbörjar kursen (eller slutar efter första veckan). Av de som faktiskt läser kursen är 
det dock en hög procent (över 90% i snitt) som också klarar kursen. En positiv 
effekt av dessa kurser är att de ibland fungerar som en inkörsport till hela MKV 1-2. 

Generellt arbetar ämnet metodiskt för att ge studenterna möjlighet att slutföra sin 
utbildning inom den planerade studietiden. Detta görs genom tydlig 
kursinformation (både muntligt och på Lisam) vad gäller allt från litteratur till 
seminarieuppgifter och tentamina. Studenterna har också alltid möjligheten att 
ställa frågor (muntligt eller via mail) och i de fall svaren kan gagna hela 
studentgruppen läggs dessa ut på Lisam. Till stöd har studenterna naturligtvis även 
en studievägledare som har tystnadsplikt. Studenterna får även hjälp av 
ämnesadministratören, som ofta kan besvara frågor av mer studieadministrativt 
slag. Ämnet är också ganska generöst vad gäller möjligheten till kompletteringar av 
missade moment. Lärarkollegiet upplever dock att det är en trend över tid att allt 
fler studenter (av olika skäl) dels gör avbrott och dels inte gör färdigt alla uppgifter 
på utsatt tid. Förutom att ämnet på det viset tappar studenter/intäkter leder det till 
vissa problem för lärargruppen när tidigare studenter långt senare hör av sig med 
önskemål om att få komplettera olika delar. Ett arbete pågår för att tydliggöra vad 
som gäller för kompletteringar (jmf. Måluppfyllelse, delmål 3b). 

En utvecklingsmöjlighet för MKV är att tänka i termer av program. En möjlighet är 
att utveckla ett eget MKV-program. Det skulle dock kunna skapa en intern 
konkurrenssituation på LiU. Det är möjligen rimligare att samarbeta med det 
existerande (och relativt nystartade) Språk, litteratur och medier. Ett förslag är att 
erbjuda MKV som ett huvudområde inom detta program, vilket skulle bredda 
inriktningsmöjligheterna för studenterna. 

MKV har också fått en större del i lärarprogrammen än tidigare och ser flera 
möjligheter att växa där. Behovet av kunskap om medier (medie- och 
informationskunnighet) blir allt större i skolans värld (och därmed på 
lärarutbildningarna). 

Utformning och genomförande Magisterkurs 
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Precis som för kandidatexamen använder sig ämnet på magisterkursen av olika 
slags examinationsformer – seminarier, hemtentamina och uppsatser – för att 
säkerställa att examensmålen nås. Dock bör framhållas att det på denna nivå främst 
är egna, skriftliga arbeten som står i centrum, vilket vi anser ligger väl i linje med de 
krav som ställs i examensmålen för en magisterexamen i MKV. 

Vi menar att det finns goda förutsättningar för studenten att slutföra utbildningen 
inom planerad undervisningstid. Momentscheman med tillhörande examination- 
och seminarieuppgifter presenteras för en termin i taget för att studenten ska kunna 
planera i god tid. Det finns utförliga instruktioner för uppsats-PM och 
uppsatsskrivande. Vi har också regelbundet inbokade avstämningsmöten med 
studenterna i samband med seminarier. 

Utbildningsspecifika lärmiljöer 

Se text för kandidatexamen. För de som läser mastern i samhällsgestaltning handlar 
det också om salar/utrustning med koppling till medieproduktion (som finns hos 
KSM i Norrköping). 

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
MKV 1-3 

• Arbeta på att behålla studenter under hela MKV 1-2. Kanske kan vi tydligare 
erbjuda hjälp med att tänka i termer av kandidatexamen. 

• Fortsatt arbete med att få så många C-uppsatser som möjligt klara. 

• Fortsatt - och möjligen utvecklat - samarbete med Språk, litteratur och 
medier samt med lärarprogrammen. 

• Fortsatt arbete med utveckling av Lisamsidan och andra IKT-relaterade 
lärmiljöer. 

• Fortsatt arbete med läraktiviteter. En grundläggande fråga är hur man bäst 
använder den knappa undervisningstid som erbjuds. Bör man satsa på 
föreläsningar eller seminarium? Här finns det olika uppfattningar hos 
studenterna och delvis beror det förstås på vilken typ av kurs det handlar 
om. En generell synpunkt – utifrån idén om studentaktivt lärande - är att 
ännu mer tid borde ägnas åt diskussion och seminarier. Detta kräver dock 
att studenterna i än högre grad läser in sig på litteratur i förväg och att det 
finns meningsfulla uppgifter att diskutera. 

• Fortsatt arbete med examinationsformer. Möjligen kan man önska sig en 
större variation i examinationsformerna där nuvarande 
hemtentamen/seminarieuppgifter kombineras med fler uppgifter av 
kontrollkaraktär (salstenta, dugga). Inriktningen på de nuvarande 
examinationsformerna är adekvata och viktiga för skrivutvecklingen, men 
kan möjligen anses gynna en viss typ av studenter mer än andra. 

Magisterkurs 

• Arbeta för att få fler lärare att engagera sig/ge valbara delkurser inom sina 
respektive forskningsområden. 
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5 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? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna 
tillgodo? 

Medieforskning har sedan länge bedrivits vid LiU och studeras inom en rad olika 
ämnesområden och institutioner. I takt med samhällets medialisering/digitalisering 
är det också allt fler vetenskapliga områden som i någon mening intresserar sig för 
medier. Det finns t.ex. forskning som är relaterad till medier inom medicinsk 
fakultet (forskning om terapi via internet, sociala mediers påverkan på hjärnan, 
äldre människors mediala miljöer, hur livmodertransplantationer framställs i 
svenska medier osv.). Det finns också forskning i relation till medier inom teknisk 
fakultet, tex. forskning om medieteknik, dataanimering, (grafisk) design och 
visualisering. 

Den medieforskning som ligger MKV närmast bedrivs dock i regel vid filosofisk 
fakultet eller utbildningsvetenskap. Det finns idag t.ex. medieforskning vid LiU 
inom Litteraturvetenskap (mediehistoria och informationskulturer), Tema Barn 
(visuell kultur och konsumtion i barns uppväxtmiljöer), Statsvetenskap (Digitala 
kompetenser), Lärande, naturvetenskap, estetik (Medier i utbildning), IBL (medier 
och didaktik), Konstvetenskap (visuell kultur), Institutet för analytisk sociologi (det 
offentliga samtalet om migrationen), Tema Miljöförändring/The seed box 
(miljö/klimatfrågor i offentlighet/medier) etc. Flera forskare från bl.a. 
Litteraturvetenskap, Tema Barn och Konstvetenskap har tidigare varit lärare på 
MKV-kurser. De senaste åren har dock utbyten mellan olika institutioner avtagit av 
ekonomiska/byråkratiska skäl (se dock vidare nedan och under punkt 6. 
Lärarkompetens). 

På MKV:s egen institution ISAK finns medieforskningen representerad på flera 
olika avdelningar. Inom MKV-ämnet finns forskning om journalistik och demokrati. 
Inom historieämnet har det forskats om populärkulturell historia, dokumentärfilm 
och bilden av judiska kvinnor i svenska medier. PÅ KSM finns forskning om 
journalistik och politik. På CKS finns forskning om lokal journalistik och 
opinioner/medborgarskap samt forskning om turism och marknadsföring av 
platser. Forskare från såväl KSM som CKS är aktiva som lärare på MKV. 

Av särskilt intresse är den forskning som bedrivs på Tema Q. Här finns, förutom en 
professur i medierad kultur, en rad olika forskare och forskningsprojekt som har 
anknytning till medier. Tema Q:s inriktning stämmer väl överens med den 
profilering MKV har vid LiU, med inriktning mot medier och kultur/demokrati i vid 
mening. Man kan särskilt urskilja tre perspektiv som har relevans för MKV: Medier 
och vardagskultur (t.ex. visuell kultur, matkultur etc.), Medier och offentlighet (t.ex. 
upphovsrätt/piratkopiering, yttrandefrihet/medborgarskap, 
mediering/popularisering av kunskap/vetenskap m.m.) samt Medier och 
lokalsamhälle (t.ex. kulturarv, turism, lokal demokrati etc.). Särskilt det sistnämnda 
området har också en tydlig koppling till CKS verksamhet. 
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Flera forskare från Tema Q utgör också en viktig del av MKV:s lärarstab. Personer 
från Tema Q deltar i åtta av nio delkurser på MKV 1-3. På vissa delkurser utgör 
Tema Q-personal den absoluta majoriteten av lärarkollegiet. Se vidare under punkt 
6. Lärarkompetens. 

Man kan notera att i tider av omorganisation kan framtida samarbeten delvis 
komma att se annorlunda ut. Det är t.ex. i nuläget oklart hur Tema Q kommer att 
utvecklas framöver. MKV har också inlett samarbeten med Litteraturvetenskap och 
Statsvetenskap och har sedan tidigare goda kontakter med Tema Barn och 
Konstvetenskap. 

På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning? 

Så gott som alla lärare som undervisar på kurserna bedriver forskning inom 
ämnesområdet. Detta gör att studenter möter och lär känna många forskare under 
utbildningen. Redan tidigt under utbildningen introduceras studenterna i att söka 
och läsa vetenskapliga artiklar. Under MKV 1-2 börjar studenterna bekanta sig med 
vetenskapliga artiklar, men då framför allt artiklar som lärare valt ut som relevanta. 
Under MKV 3 är det stort fokus på att både söka och läsa vetenskaplig forskning. I 
C-uppsatserna finns det ett krav på att dessa ska inkludera ett visst antal 
vetenskapliga artiklar, varav hälften ska vara internationell forskning. I en tenta ska 
studenterna även redogöra för den kommande C-uppsatsens tidigare forskning och 
de uppmanas då specifikt att söka upp studier som a) är utförda av forskare som 
inte är verksamma i Europa eller Nordamerika och b) handlar om medier i andra 
delar av världen än just Europa eller Nordamerika. Studenterna tycker att uppgiften 
är besvärlig, men givande då den visar på ämnesområdets komplexitet i ett globalt 
perspektiv. På avancerad nivå skärps kraven ytterligare vad avser 
forskningsgenomgång i uppsatsen. 

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

Studenterna får från dag ett förhålla sig till vetenskapliga krav och förhållningssätt. 
Redan den första terminen hålls en föreläsning/seminarium om hur man skriver 
hemtentamen, dvs. vetenskaplig text. De får sedan kontinuerligt kommentarer i 
sina hemtentor på allt från struktur till akribi. Som tidigare nämnts innehåller 
kurserna många inslag av metodundervisning (jmf. delmål 1c och punkten om 
progression). Som också framkommit tidigare används opposition/kamratvärdering 
flitigt som ett sätt att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Inför såväl b- 
som c-uppsatser läser studenterna tidigare uppsatser och diskuterar och analyserar 
dessa uppsatsers syfte, metod, analys, och slutsatser. Inför uppsatsskrivning får 
studenterna sammanställa och syntetisera vetenskaplig litteratur av relevans för 
uppsatsen. Oppositions- och uppsatsseminarierna är dessutom ypperliga tillfällen 
för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Sammanfattningsvis läggs 
mycket tid på att läsa, granska och värdera vetenskaplig information samt att 
formulera sig på ett akademiskt sätt. 



 29(37) 

 
 

5.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
• Eftersom ämnet är brett och tvärvetenskapligt till sin natur skulle vi kunna 

undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete med andra ämnen, tex. 
Statsvetenskap, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap och Företagsekonomi. 

• Arbeta för att C-uppsatser ännu mer kan knytas till pågående 
forskningsprojekt på institutionen (och kanske också på andra 
institutioner). 



 30(37) 

 
 

6 Lärarkompetens 
Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens 
behov avseende vetenskaplig, pedagogisk och i förekommande fall 
professionsrelaterad kompetens. 

Se bifogad bilaga (Bilaga 4. Lärartabell MKV) för lärarkompetens. 

Ett utmärkande drag för ISAK är ett nära samarbete mellan avdelningar/ämnen och 
att företrädare för forskningsenheter och centrumbildningar i stor utsträckning är 
delaktiga i undervisningen. I vissa avseenden är det därför institutionen snarare än 
ämnet som utgör kollegiet. Det innebär att lärare i hög grad rör sig mellan 
avdelningarna. Flera av lärarna på institutionen arbetar såväl på MKV som på 
lärarprogrammet och på KSM. Forskare från Tema Q och CKS gör viktiga insatser 
på MKV. 

Överlag är tillgången på disputerade lärare med mediekompetens god (och har varit 
historiskt). Institutionen har strategiskt valt att låta en person (studierektor) ha 
övergripande ansvar för MKV för att på så vis få en samlande kraft som kan ha 
överblick över kurserna och stå för kontinuitet. Därutöver finns tre lärare som 
kontinuerligt medverkar på kurserna, vilket ger stabilitet både över längre 
tidsperioder och för studenterna inom ramen för 90 hp. Till detta kommer en yttre 
krets av lärare som medverkar i mer begränsad omfattning. Dessa lärare skiftar mer 
över tid, vilket ger en dynamik där kurserna ständigt relateras till aktuell och 
pågående forskning. De flesta ur den yttre kretsen hämtas från den egna 
institutionen, men även från systerinstitutioner (Tema Barn, IKK) och från 
mediebranschen (praktiker). Samarbetet med systerinstitutionerna har dock 
minskat över tid eftersom det har varit både dyrt och krångligt. Vi hoppas att detta 
är ett försvinnande problem när vi går in i den nya storinstitutionen. Modellen med 
en övergripande ansvarig samt en inre och en yttre krets av lärare har visat sig väl 
fungerande för ämnet de senaste tjugo åren. 

Samtliga akademiska lärare är forskningsaktiva (många i hög utsträckning) och 
undervisar i relation till sin forskning. Aktuella forskningsprojekt rör sådant som 
demokratifrågor, medborgaropinioner, mediehistoria, upphovsrätt/fildelning, 
sociala medier, populärvetenskap etc. För pågående och aktuella forskningsprojekt 
se institutionens hemsida (www.isak.liu.se). Lärarnas kompetenser täcker väl in de 
delar som berör ämnets vetenskapliga grund, aktuella forskningsfrågor och 
metoder. Här finns lärare vars medieinriktning har såväl samhällsvetenskaplig 
(statsvetare, sociologer) som humanistisk (kulturvetare, (idé)historiker, 
litteraturvetare) karaktär. Innehållsmässigt spänner kompetensen över medier i 
relation till politik/demokrati och (populär)kultur. Metodmässigt finns expertis från 
statistik och kvantitativa metoder till olika typer av kvalitativa metoder. 

I vissa fall kan ämnets bredd dock ses som ett problem. Allt fler studenter 
intresserar sig tex. för PR/marknadsföring, vilket inte är ett profilområde för MKV 
vid LiU och där det i viss mån saknas kompetent personal. Här kan man förhålla sig 
på två olika sätt. Antingen uppmanas studenterna att skriva uppsats inom de 
områden där lärarna har expertis eller så får man söka externa handledare, t.ex. 
inom företagsekonomi. 
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Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande 

Ämnet har ett upparbetat samarbete med branschen i närområdet. För 
studenternas del resulterar detta i studiebesök, gästföreläsningar samt kontakter 
vid examensarbeten. De branschföreträdare som deltar i utbildningen har 
erfarenhet av olika delar av mediebranschen och de flesta har haft skiftande typer 
av befattningar/roller inom olika sorters medieföretag. De bidrar på det viset med 
viktiga kunskaper om och insikter i arbetslivets praktiker och villkor. Liksom vad 
gäller samarbetet med systerinstitutioner har denna del minskats över tid f.a. av 
ekonomiska skäl. I en ny organisation kan detta förhoppningsvis ändras genom att 
tex. ta hit gästföreläsare som är relevanta för flera olika kurser/program. 

Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs? 

Det ekonomiska utrymmet för kompetensutveckling är inte särskilt stort. Hittills 
har vi dock hittat olika vägar för att lösa detta. Kompetensutveckling sker 
kontinuerligt för enskilda forskare inom deras olika projekt/miljöer. Det handlar 
om allt från att läsa in sig på aktuell litteratur till att delta i (inter)nationella 
(ämnes)konferenser. 

Alla lärare har också gått (eller går) LiU:s pedagogiska kurser. Vi försöker att 
utnyttja Lius möjligheter via t.ex. Didacticum. Vi har det senaste året dels haft egna 
pedagogiska seminarier (diskuterat olika områden som handledning och 
examination) och dels bjudit in gäster till våra avdelningsmöten kring olika ämnen 
(spela in föreläsningar, bibliotekets resurser). 

Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

Stabiliteten i lärargruppen har varit mycket stor över tid. Flera av lärarna har varit 
desamma sedan ämnets start 2000 och ytterligare några har funnits med i tio års 
tid. Samtidigt har vissa bytts ut. Under de kommande åren förväntas stabiliteten 
fortsatt vara god. Två personer kommer dock att gå i pension under 2020 och en 
doktorand kommer att disputera och det är oklart om vederbörande blir kvar vid 
LiU. Det finns dock ny/annan personal som kan täcka deras insatser. Det finns 
också goda förhoppningar om att det i den nya organisationen går att skapa fler 
samarbeten (utbyten/samläsning) med t.ex. Litteraturvetenskap och 
Konstvetenskap. 

6.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
• Vi skulle gärna ha fler praktiker/gäster som lärare. Ambitionen är att 

åstadkomma detta genom att utveckla samarbeten med andra 
program/kurser. 

• Undersöka möjligheten att utveckla samarbete med andra ämnen på LiU 
som kan PR/marknadsföring. 

• Se över kompetensbehovet inför att vissa lärare slutar. 
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7 Arbetslivsperspektiv 
Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 
för arbetslivet? 

Som beskrivs i mål 5 ovan fokuserar kurserna på generiska kunskaper och 
färdigheter snarare än specifika och tidsbundna sådana. I kurserna analyseras också 
regelbundet olika typer av aktuell branschpraktik (nyhetshändelser, 
reklamkampanjer) och kompletteras ibland med uppgifter där publik eller 
producenter ska intervjuas. Kandidatuppsatserna relateras också alltid – på olika 
sätt – till den aktuella branschen. Studenterna tar också del av aktuell forskning om 
branschen och får i faktiska möten med branschföreträdare (studiebesök, 
gästföreläsningar) möjlighet att ställa den inlästa kunskapen i relation till 
branschens samtida vardag. Branschföreträdarna bidrar inte minst med aktuella 
fall/händelser (i en snabbt föränderlig bransch) som ger både konkretion till och 
problematisering av den mer teoretiska kunskapen. Ämnesföreträdare har också 
regelbunden kontakt med branschföreträdare. Flera av våra gäster är dessutom 
alumner som särskilt vet att beskriva de krav som arbetslivet ställer i relation till 
utbildningen. Vi har också haft särskilda tillfällen för studenterna där olika 
karriärvägar har diskuterats. 

Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 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? 
Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter? 

Samverkan sker fr.a. genom upparbetade samarbeten med branschen i länet. Detta 
kommer studenterna till godo genom studiebesök, gästlärare, möjligheter till 
examensarbeten m.m. En förhoppning är också att ett nyinrättat ämnesråd kan 
inkludera alumner/avnämare (se vidare nedan om studentperspektiv). Eftersom 
företrädare för MKV sitter med i flera programråd på LiU (master i 
samhällsgestaltning, KSM, SLM) inhämtas även den vägen branschrelevanta 
kunskaper. 

Vi följer förstås också aktuella frågor och rön i både forskning och fackpress. 
Ämnesföreträdare har överlag en god kontakt med alumnerna. Detta är dock inte 
alltid alldeles enkelt när det gäller fristående kurs och kontakten sker fr.a 
informellt. Det finns sedan 2010 en Facebook-grupp som heter Vi som läser MKV 
vid LiU med drygt 200 medlemmar. Studierektor har via sin LinkedIn-profil 
kontakt med ca 100 alumner. Dessa kontakter har använts dels för att rekrytera 
alumner till ämnets hemsida och dels för att ställa frågor om utbildningen och hur 
den kan utvecklas. 

Våra alumner återfinns idag inom olika delar av medie- och 
kommunikationsbranschen. Några vanliga yrken är: informatör/kommunikatör, 
marknadsförare/marknadskommunikatör, journalist/redaktör/webbredaktör, PR-
strateg/Social media manager (se ämnets hemsida). 
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7.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
• Undersöka möjligheten att formalisera och systematisera kontakten med 

alumner. 

• Bygga vidare på de arbetslivskontakter som finns och involvera dessa 
representanter mer i utveckling av kurser. 

• Återupprätta ett ämnesråd som inkluderar avnämare (jmf. nedan om 
Studentperspektiv). 
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8 Studentperspektiv 
Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen. Beskriv exempelvis hur 
utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 
programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. Beskriv 
hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om 
sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till 
studenterna. 

Som beskrivits ovan (punkt 4. Utformning och genomförande) sker mycket av 
dialogen i det dagliga mötet mellan lärare och studenter. Den relativt begränsade 
studentgruppen ger en närhet där lärarna känner alla studenter. Det är lätt för 
studenterna att ställa frågor, uttrycka synpunkter både i samband med 
undervisning och via mail. 

Ett problem är att det är svårt att få en god svarsfrekvens i 
studentundersökningar/elektroniska kursvärderingar (jmf. punkt 2.1.1). Vi behöver 
således göra egna utvärderingar och sådana gör vi oftast skriftligt i sal efter varje 
delkurs. Här har det dock varit vissa inkonsekvenser (alla delkurser har inte alltid 
utvärderats) och vi skulle också kunna bli bättre på att följa upp och sammanställa 
svaren. Man kan dock konstatera att de utvärderingar vi faktiskt har gjort talar för 
att studenterna överlag är nöjda. 

Tidigare fanns också ett ämnesråd där lärarna mötte studentrepresentanter för att 
diskutera frågor som rör utbildningen. På grund av att det har varit svårt att få 
studeranderepresentanter att ställa upp så har rådet dock varit vilande de senaste 
åren. Detta ska dock inte nödvändigtvis tolkas som ointresse från studenternas sida. 
De menar snarare att rådet blir överflödigt då vi ändå ständigt pratar om dessa 
saker. Vi överväger dock att göra ett nytt försök och då även inkludera 
branschrepresentanter (jmf. ovan Arbetslivsperspektiv). 

8.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
• Inspirera studenter till att engagera sig i ämnesrådet och svara på Evaliuate. 

• Formalisera och utveckla arbetet med uppföljning av kursvärderingar. 

• Återinföra ämnesrådet med studeranderepresentanter. 
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9 Jämställdhetsperspektiv 
Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på 
kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, 
studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 

En utbildning som består av undervisning i medier och samhälle/kultur (historiskt 
och samtida) och hur detta förhåller sig till frågor om makt och identitet, innebär 
att studenterna kontinuerligt kommer i kontakt med, diskuterar och analyserar 
frågor om jämställdhet, genus och mångfald. Förutom rent kursinnehåll (t.ex. 
diskutera hur olika grupper så som kvinnor/män/flyktingar framställs och 
representeras i medierna avseende utrymme, stereotyper m.m.) så har litteraturen 
också valts ut med medvetenhet om jämställdhetsaspekter. Det finns en 
medvetenhet om jämställdhetsaspekter inom lärargruppen och viss forskning 
bedrivs även inom detta fält. Lärarkåren har för närvarande en viss övervikt på 
män, sett till antalet män och kvinnor som är engagerade i grundutbildning på 
fristående kurs. 

Avseende vilka studenter som väljer att läsa MKV vid LiU så har kurserna - och har 
alltid haft - en klar övervikt av kvinnor. Gällande kursplanerna innehåller de redan 
sedan många år tillbaka en formulering som anger att “kursen bedrivs på ett sådant 
sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och 
utvecklas”. 

9.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
• Fortsätta jobba aktivt med jämställdhetsaspekter t.ex. när det gäller val av 

litteratur. 

• Sträva efter fler kvinnor i lärarkåren i samband med att vissa lärare går i 
pension. 
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10 Hållbarhetsperspektiv 
Redogör för nedanstående, använd gärna exempel i beskrivningen: Hur 
säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling 
är relevant inom respektive utbildning. 

Inom ett ämne som MKV kan hållbarhetsaspekter ständigt sägas vara aktuella. 
Frågor som rör ”hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” 
kan på många sätt sägas prägla det offentliga samtalet och mediernas roll är här 
förstås central (inte minst eftersom mediebranschen själv genomgått stora 
förändringar de senaste åren). Det faktum att ämnet har en särskild profil åt 
demokratifrågor och ägnar en hel delkurs åt medier och demokrati (jmf. delmål 6b) 
innebär att flera hållbarhetsfrågor behandlas ofta. I kurserna behandlas bl.a. 
följande frågor på examinerande seminarium: Hur kan vi säkerställa att alla 
människor får tillgång till kunskap och mediekompetens (MKV 1-2, delkurs 4)? Hur 
ska man hantera digitala klyftor ur ett nationellt/globalt rättviseperspektiv (MKV 1-
2, delkurs 1)? Hur kan vi förstå mediernas roll när det gäller kvinnors rättigheter 
och frågor om jämställdhet (MKV 1-2, delkurs 2)? Hur bidrar medierna till 
uppfattningar om migration och flyktingmottagande (MKV 1-2, delkurs 4)? Hur 
bidrar medierna till uppfattningar om klimatförändringar och generellt vad gäller 
framställning av kriser/risker av olika slag (MKV 3, delkurs 1)? Hur bidrar medier 
till unga människors identitetsskapande och självkänsla i ett samhälle där 
personliga varumärken, ständiga (livs)val och ökad konkurrens är ledord (MKV 3, 
delkurs 1)? 

10.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
• Vi skulle vid vissa tillfällen kunna bli bättre på att explicit koppla till och 

diskutera begreppet hållbarhet. 

• Eventuellt införa begreppet i kursplan i samband med revidering av 
lärandemål. 
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11 Bilageförteckning 
Bilaga 1 

Bilaga 1: Tabeller sökande. 

Bilaga 2: Matrisen MKV. 

Bilaga 3: Tabeller genomströmning. 

Bilaga 4: Lärartabell MKV. 

11.1 Bilagor 
11.2 Bifogade bilagor 
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