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Kvalitetsrapport för IKOS enskilda kurser 2020 

 

 

Här nedan följer kvalitetsrapporter för IKOS enskilda kurser (kurser utan huvudområde). I 

möjligaste mån har vi följt mallarna för rapportskrivning från LiU. I några fall görs 

kommentarer/tolkningar  utifrån vår tolkning av den data som efterfrågas. Vi har gjort vårt 

bästa för att rapporterna ska vara så rättvisande som möjligt. Samtidigt är rapporterna 

skrivna under coronatid, vilket innebär att vi har lagt ambitionen ”good enough” för själva 

rapportskrivande, medan vi naturligtvis lägger oss vinn om mycket hög kvalitet vad gäller 

själva utförandet av den undervisning vi ger. Vi ser fram emot en god och konstruktiv, 

utvecklande dialog. 

 

 

 

De kurser som återfinns i rapporten nedan är följande:  

 

Kursnamn    kurskod 

Hästkulturer i förvandling   799G54 

Formgivning 1, grundkurs, 7,5hp  754G21 

Formgivning 2, grundkurs, 7,5hp  754G23 

Textil formgivning 1, grundkurs, 7,5hp  754G19 

Utställningskunskap, grundkurs, 7,5hp  754G22 

Skapande arbete med ull, grundkurs, 7,5hp  754G06 

Katters personlighet och kommunikation, 7,5hp 799G53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Jämterud, proprefekt för grundutbildning IKOS 

Josefina Syssner, prefekt, IKOS 
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Kvalitetsrapport av Hästkulturer i förvandling 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: 799G54/Hästkulturer i förvandling 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1F 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/799g54/vt-2019    

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: kvartsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Godkända 

60 hp inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig grund 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment:  

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): - 

Nyckeltal 

Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 

godkänt resultat. 

Termi

n 

Platsanta

l 

Antal 

första-

hands-

sökand

e 

Antal 

registrerad

e 

Avbrot

t 

Slutfört 

med 

godkän

t 

resultat 

V19   4 15  4 

V20  9 32 2 13 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
 

Lärandemål   

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

- redogöra för och kritiskt diskutera hästens förändrade roll i samhället över tid  

- redogöra för och kritiskt diskutera begreppet hästkulturer samt deras spridning i 

världen och genom tiderna  

- diskutera forskning om hästens roll i samhället och hästkulturer 

 

Huvudområde saknas för denna kurs, men det ämnesområde som täcks in av kursen 

består av språk-, kultur- och samhällsvetenskaplig forskning om relationen mellan 

hästar och människor och i synnerhet av forskningsfältet ”hästkulturer”/equine 

cultures. Detta ämnesområde examineras klart och tydligt gentemot flera av de 

nationella examensmålen för en generell kandidatexamen, varav nedanstående är 

några av de mest relevanta för kursen: 

https://liu.se/studieinfo/kurs/799g54/vt-2019
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- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 

aktuella forskningsfrågor 

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer  

- visa förmåga att […] skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 

och lösningar i dialog med olika grupper. 

Lärandeaktiviteter och examination 

Kursen är onlinebaserad och kursrummet Lisam används som lärplattform för 

kursens genomförande. Inspelade föreläsningar (en per modul som ingår i kursen) 

presenterar de modulens litteratur och sätter den i ett sammanhang. På Lisam finns 

även litteraturanvisningar och instuderingsfrågor till varje modul.  

- En sammanfattande reflektion kring varje modul lämnas skriftligt i Lisam, där 

kurslitteraturen och egna frågeställningar sammanfattas och bearbetas. 

(betygssätts U/G). 

- Kursen avslutas med en större examinationsuppgift, där studenten antingen 

skriver en essä (litteraturgenomgång med reflektion) för att uppvisa fördjupad 

förståelse inom något kursrelaterat område eller så föreslår studenten en 

studiedesign (förslag på uppsatsämne för en 15-30hp-uppsats/PM, med fokus på 

litteraturgenomgång samt beskrivning av material och metoder för insamling 

och analys av materialet) för en undersökning inom något kursrelaterat område 

där studenten skulle vilja fördjupa sig. 

- Vid sidan av den egna studieuppgiften ska varje student ge skriftlig 

återkoppling på en annan students examinationsuppgift. Härigenom övar 

studenterna sig även att skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar med andra grupper/annan student+lärarna på kursen. 

Måluppfyllelsen är sammanfattningsvis mycket god.  

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Om det funnes tid kunde det vara intressant och relevant med inte bara en skriftlig 

återkoppling på annan students arbete, utan även muntliga gruppdiskussioner. På så 

sätt skulle ännu fler aspekter av kurslitteraturen och en diskussion kring vilka 

ämnesmässiga och metodologiska val studenterna gjort. Dessutom skulle det kunna 

vara värdefullt för studenterna att i grupp få återkoppling även från de 

forskningsaktiva lärarna. Tyvärr finns inte ekonomiska ramar för detta i nuläget. 

 

Utformning och genomförande 
Aktiv roll i lärprocessen 

Syftet med instuderingsfrågorna, som ges löpande under kursens gång, är att studenterna 

ska få hjälp att planera sina studier; regelbundna inlämningar uppmuntrar dem till att läsa 

kursen kontinuerligt, och inte skjuta upp sina studier till sista stund. 

Via Lisam hålls även regelbunden kontakt med studenterna, och alla får genom detta 

verktyg del av samma information, även om det kan vara en enskild student som kommer 

med en synpunkt eller en fråga. Då det är relativt få studenter och det är två lärare som 

delar på kursen är möjligheterna goda till att studenterna själva kan vara aktiva i sin 

lärandeprocess – inte minst vad gäller utformningen av slutexaminationsuppgiften som 

kan diskuteras i detalj med läraren. 
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Genomströmning 

För att vara en kurs som bedrivs helt på distans, och dessutom en kurs som är ny, tycker 

vi att genomströmningen är god. Det var cirka 40% under VT20 som klarade kursen 

inom utsatt tid. VT19 var det första gången kursen gavs över huvud taget, och då 

genomförde 27% kursen. Det är en krävande kurs både intellektuellt och tidskrävande. 

Kursen läses baserat på intresse och inte för att den ska ingå i en akademisk examen. 

Därför är det inte konstigt att tidsbrist och/eller att arbete och hemmaliv kommer i vägen 

för studierna. Under VT20 angav även flera studenter att covid-19 var ett hinder för att 

hinna klart inom utsatt tid. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

En möjlighet vore att lägga till en gruppövning eller ett seminarium som fångar upp 

studenterna under kursens gång och sporrar studenterna att komma vidare i/slutföra 

studierna. 

Vetenskaplig grund 
Hela kursens upplägg, innehåll, lärarinsatserna och examinationsupplägg bygger på att 

hjälpa studenterna tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket vi visat i hela 

denna rapport. 

 

Lärarkompetens 

Kursen delas av två disputerade lärare (Tema hälsa och samhälle respektive The Ohio 

State University), och har ett starkt intresse av fältet hästkulturer/equine cultures.  

Den ena läraren har nyligen avslutat ett externfinansierat forskningsprojekt inom fältet 

(”Hovslagare och veterinärer vid svenska regementen under 1800-talet”). 

Den andre läraren har erhållit finansiering för aktiviteter som bidrar till nyttiggörande 

inom området hållbar utveckling genom programmet Verifiering för nyttiggörande 

(VFN) för att analysera en enkät som hon tillsammans med forskare från LTU och MiU 

har genomfört vid en lokal ridskola, och hon söker f.n. medel för ett större projekt med 

samma forskargrupp: ”Riders as Readers: Horse Stories as Part of Equestrian Center 

Cultures.” 

Bägge är dessutom aktiva ryttare, vilket ger ytterligare dimensioner till kursen, inte minst 

olika aspekter av relationen häst-människa i dagens samhälle. Vi anser att lärarnas 

sammantagna kompetens både är adekvat och står i proportion till kursens innehåll och 

genomförande samt ger tillräckligt stabil bas för framtiden. 

 

Anställningsfor
m 

Akademis
k grad 

Inst 

Kompetensområd
e med relevans 
för utbildningen 

Professionskompete
ns 

Omfattn

. 

Univ.adj, tillsv. 

Fil. Dr. 

IKOS 

forskning 

hästkulturer (ssk. 

Historiskt 

perspektiv)  Ca. 10% 

Univ.lektor, 

tillsv. 

Fil. Dr  

(docent) IKOS 

Forskning litt.vet., 

bl.a. hästböcker  Ca. 10% 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
Studenterna får en breddad förståelse för häst, hästkultur, samspelet mellan människa och 

häst i nutid och dåtid. Dessutom läser de aktuell forskning i fältet hästkulturer/equine 

cultures. Sammantaget bidrar detta till ett brett bildningsperspektiv byggt på vetenskaplig 

grund.  
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Studentperspektiv 
Som sagts ovan: Via Lisam hålls regelbunden kontakt med studenterna, och alla får 

genom detta verktyg del av samma information, även om det kan vara en enskild student 

som kommer med en synpunkt eller en fråga. Då det är relativt få studenter och det är två 

lärare som delar på kursen är möjligheterna goda till att studenterna själva kan vara aktiva 

i sin lärandeprocess – inte minst vad gäller utformningen av slutexaminationsuppgiften 

som kan diskuteras i detalj med läraren. På detta vis ges också kontinuerlig återkoppling 

under kursens gång, vilket är stimulerande för både lärare och studenter. 

 

Sammanställ resultat av kursvärderingarna för de senaste fem kursomgångarna 

(om tillämpligt). 

Ingen information har kunnat erhållas från FFK (Kristin Tell) kring kursvärderingar. 

Däremot har ett relativt stort antal studenter skickat uppskattande mejl till lärarna kring 

kursen som helhet, struktur och innehåll/litteratur. 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

För att få Evaliuate att bli relevant för att på så sätt skapa jämförbara data, kan man 

göra mer reklam för kursvärderingen och/eller lägga in en halvtidsvärdering av kursen. 

Däremot anser vi att studenternas åsikter kommer fram och tas tillvara via regelbundna 

kontakter genom Lisam. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Det är främst kvinnor som läser kursen (87% kv., 13% män). Kursen arbetar aktivt med 

detta genom att en hel modul tar upp genusaspekter på ridsporten, både människa och 

häst. Bland annat läses forskning som problematiserar olika typer av engagemang i 

hästsporten utifrån genus – krasst sammanfattat: män äger hästar, kvinnor servar både 

män och hästar. Det finns mycket oavlönat arbete och det utförs främst av kvinnor. Män 

tävlar på högre nivåer fastän det är kvinnor som utgör majoriteten av utövarna, i ett 

västerländskt hopptävlingssammanhang. 
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Kvalitetsrapport av Formgivning 1 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: 754G21/Formgivning 1 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1x 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/754g21/ht-2019 

Campusförlagd eller distans: Enligt Ladok: campus, men distans från HT18. I 

realiteten: ”modifierad distans” vilket betyder fyra campusträffar på två dagar 

vardera. 

Helfart/halvfart/kvartsfart: tredjedelsfart (enligt Ladok) 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: - 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: vetenskaplig grund 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment:  

Nyckeltal 

Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 

godkänt resultat. 

Termin Platstan

tal 

Första-

hands-

sökand

e 

Antal 

registrerad

e 

Avbrot

t 

Slutfört 

med 

godkän

t 

resultat 

H14 16 16 14  11 

H15 16 10 11  11 

H16 16 13 14 1 11 

H17 16 10 9  7 

H18 

(distans) 

16 19 12 2 8 

H19 

(distans) 

16 19 7  7 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Lärandemål  

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 

- förstå och använda grundläggande begrepp inom formgivning och färgsättning 

- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av olika skisstekniker 

- medvetet gestalta och presentera föremål i två- och tredimensionell form 

- analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten ur form- 

och färgperspektiv 

https://liu.se/studieinfo/kurs/754g21/ht-2019
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- visa ett reflekterande förhållningssätt till variationer av estetiska uttryck och 

skapandeprocesser  

 

Trots att kursen saknar huvudområde finns tydliga kopplingar till det nationella 

examensmålet ”kunskap och förståelse”, vilket kan ses tydligt i dessa lärandemål för 

kursen:  

- Förstå och använda grundläggande begrepp inom formgivning och färgsättning 

och 

- analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten ur form- och 

färgperspektiv 

 

Dessa bägge mål fokuserar på att studenten ska uppvisa både en förståelse för 

formgivning och en förmåga att på ett metodiskt sätt kunna analysera och göra 

kvalitetsbedömningar formgivning ur olika aspekter.  

 

I kursens examinerande kursuppgift som består av en muntlig, visuella och skriftlig 

redovisning, uppvisar studenten sin förmåga att förstå och använda begrepp inom 

formgivning och färgsättning samt kunskaper att visualisera, kommunicera och 

reflektera över variationsmöjligheter i valet av formidéer. 

 

Under kursens gång följs genomförda hemuppgifter gemensamt upp i grupp, med 

analys och diskussion av resultaten. På så sätt övas även studenterna till dialog med 

andra kursdeltagare. Med tanke på att kursdeltagarna kommer från en mycket heterogen 

bakgrund kan det mycket väl argumenteras för att de därmed muntligen diskuterar sina 

resultat med ”olika grupper”, vilket svarar mot ett annat nationellt examensmål. 
 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Kursplanen är från 2009, så den behöver ses över i formuleringarna med tanke på att 

den är drygt 10 år gammal. Några av lärandemålens formuleringar skulle kunna 

kopplas mer tydligt till några av de nationella examensmålen. 

Utformning och genomförande 
Kursen vänder sig till en väldigt blandad målgrupp som ofta inte har någon eller mycket 

lite erfarenhet av universitetsstudier och då blir denna kurs en väg in till universitetet. 

Flera studenter går vidare till någon eller flera av de andra estetiska kurserna på 

institutionen som har liknande upplägg (Formgivning 2, Textil formgivning, Skapande 

arbete med ull, Utställningskunskap). Många studenter är dessutom yrkesaktiva och 

använder sin kompetens i vardagen, vilket innebär att de är självständiga och drivna, har 

idéer och tankar kring sina egna personliga mål med kursen, och påverkar vad de vill 

fokusera på.  

Studentaktivitet och genomströmning  

Genomströmningen är generellt sett hög, inte minst mot bakgrund av att det är en 

fristående kurs på deltid som ofta ska passas in i studenternas ordinarie arbetsliv (och i 

vissa fall andra studier). Även kursupplägget med modifierad distans påverkar sannolikt 

genomströmningen. Kursdeltagarna kommer till stor del från områden utanför 

Östergötland och satsar tid och pengar på resor och övernattningar för att följa och 

fullfölja kursen. Studenter har ett starkt egenintresse av kursen men samtidigt är den 

tidskrävande och studierna leder inte till en examen, så även i det perspektivet anser vi 

genomströmningen vara god. 

Vetenskaplig grund 

Kursen vilar på vetenskaplig grund, men använder konstnärliga och hantverksmässiga 

metoder.  

Genom litteraturstudier kring ”kvalitet” som begrepp, i kombination med det egna 

skapandet, vilar den konstnärliga processen på en vetenskaplig grund. Detta tar sig 

tydligast uttryck i kursens lärandemål att analysera och göra kvalitetsbedömningar 

av egna och andras arbeten ur form- och färgperspektiv. 
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Lärarkompetens 

Bedömningsgrund: 

Kursen ges av en enskild lärare, universitetsadjunkt och slöjdlärare i trä- och metall, 

förutom det seminarium som hålls av lektor på konstnärlig grund på Hemslöjden i 

Östergötland. Universitetsadjunkten har mycket lång och gedigen erfaren inom både 

teoretisk reflektion kring och praktiskt utförande av formgivning i en rad olika material. 

Det är en tämligen praktiknära kurs, där det konstnärliga utförandet och reflektionen står 

i centrum, snarare än ett vetenskapligt/teoribaserat ämnesinnehåll och därför anser vi att 

lärarens kompetens är adekvat och står i proportion till kursens innehåll och 

genomförande. 

Anställnin
g Inst 

Akademis
k grad 

Kompetensområde med 
relevans för utbildningen Professionskompetens Omfattn. 

Univ.adj IKOS  trä/didaktik Lärarutbildning Ca. 10% 

Adj. Univ. 
Lektor 

IKOS Fil.kand Textil/utställningskunska
p Hemslöjdskonsulent Ca. 5% 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

En sårbarhet är såklart att det bara är en lärare som ansvarar för kursen. Vi önskar att 

det fanns fler lärare att tillgå, men de ekonomiska ramarna tillåter tyvärr inte 

nyanställning. I den händelse att läraren blir sjuk kan dock andra lärare inom 

avdelningen Kultur, samhälle, form och medier (KSFM) rycka in. 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
 Kursen har både ett bildnings- och ett yrkeslivsrelevant perspektiv: 

• Ur ett bildningsperspektiv är det främst målet visa ett reflekterande 

förhållningssätt till variationer av estetiska uttryck och skapandeprocesser som 

gör att de blir mer reflekterande medborgare. De får en ökad förståelse för att 

olika människor föredrar olika estetiska uttryck och de får en ökad medvetenhet 

vad gäller att tolka och förstå estetiska uttryck i vårt samhälle. 

• Ur perspektivet att studenter förbereds för arbetslivet är det studenternas 

praktiska grafiska produktion som kan lyftas fram. Studenterna får arbeta med 

olika aspekter av formgivning, både teoretiskt/analytiskt och praktiskt i form av 

att skapa en två- och tredimensionella föremål. Detta kan de ha direkt nytta av ur 

ett arbetslivsperspektiv, och deltagarna är ofta redan yrkesverksamma inom 

olika estetiska yrken som exempelvis, keramiker, grafiker, trähantverkare, guld- 

eller silversmeder, textilhantverkare, etc. De som inte arbetar yrkesmässigt har 

ofta en praktisk verksamhet på hobbynivå och medverkar i olika 

hantverkskollektiv, utställningssamarbeten, m m. Några av deltagarna i varje 

kurs brukar också vara LiU-studenter från något av civilingenjörsprogrammen 

med designinriktning. 

 

Studentperspektiv 
Följande information är allt vi kunnat få fram från KURT med hjälp av Kristin Tell på 

FFK: 

TERMIN TOTALT SVARAT BETYG 

HT15 11 2 5 
       

HT16 12 6 4 
 

   
HT17 10 3 4,67 
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Kursen får genomgående höga betyg från KURT. Samtidigt är vi väl medvetna om att 

svarsfrekvensen är låg (och den är lika låg i Evaliuate), så statistiskt sett ger dessa siffror 

inte en stabil grund för att dra långtgående slutsatser. Men, vi anser att siffrorna stämmer 

mycket väl överens med vad studenterna säger till oss under kursens gång. Eftersom det 

inte är så många kursdeltagare, och de är mycket intresserade av formgivning och väldigt 

ofta har ett mer eller mindre professionellt intresse av området, har vi kontinuerliga 

diskussioner under kursens gång och fångar upp deras synpunkter både via Lisam och 

när studenterna är på plats under flera dagar på campus. Vi anser att studenternas 

perspektiv får en stor plats hos oss. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

För att öka svarsfrekvensen i Evaliuate skulle vi kunna försöka hitta tid att avsätta på 

någon lektion när studenterna är på campus, för att få dem att fylla i utvärderingen. Det 

skulle öka den konkreta svarsfrekvensen och låta oss få ett mer stabilt, statistiskt 

underlag. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Det är främst kvinnor som läser kursen, vilket återspeglar kvinnors 

överrepresentation inom estetiska hantverksområden i stort.  
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Kvalitetsrapport av Formgivning 2 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: 754G23/Formgivning 2 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1x 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/754g23/vt-2018  

Campusförlagd eller distans: Enligt Ladok: campus, men distans från VT19. I 

realiteten: ”modifierad distans” vilket betyder fyra campusträffar på två dagar 

vardera.  

Helfart/halvfart/kvartsfart: tredjedelsfart, men kvartsfart VT14 (enligt 

Ladok) 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: 

Genomgången Formgivning 1, grundkurs 7,5 hp eller motsvarande 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: vetenskaplig grund 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment:  

Nyckeltal 
Termin Platsanta

l 

Första-

hands-

sökand

e 

Antal 

registrerad

e 

Avbrot

t 

Slutfört 

med 

godkän

t 

resultat 

V14 16 17 15 2 11 

V15 16 8 10  8 

V16   Kursen gick 

ej 

  

V17   Kursen gick 

ej 

  

V18 

(distans

) 

16 11 10  9 

V19 

(distans

) 

16 10 11 1 8 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Lärandemål  

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

- gestalta i två och tre dimensioner för att därigenom utveckla ett medvetet 

formspråk 

- använda form, färg och komposition som medel för utvecklandet av det personliga 

https://liu.se/studieinfo/kurs/754g23/vt-2018
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uttrycket 

- vidareutveckla ett reflekterande förhållningssätt till den skapande processen och 

dess synliga resultat 

- redogöra för kunskaper om och använda färdigheter i att bruka olika typer av 

bildspråk av betydelse för planering av det egna arbetet för att förstå deras betydelse 

och medvetet använda dem som medel för det skapande arbetet 

- redogöra för olika funktioner hos föremål för att dessa kunskaper i förening med 

förmågan till ett personligt uttryck skall kunna medverka till utveckling av det egna 

skapandet 

- självständigt analysera uttryck i form och därvid fördjupa sin förmåga att värdera 

produkter inom ett flertal material- och teknikområden. 

 

Kursen utgör en fördjupningskurs till Formgivning 1 (754G21), så ämnesområdet 

”formgivning” står i centrum för kunskapsinnehållet, trots att det inte är ett 

huvudområde i formell mening. Denna fördjupning kan kopplas till det nationella 

lärandemålet ”kunskap och förståelse” på flera sätt:  

 

Kursen innehåller skapande arbete i förening med föremålsanalys där begreppet 

funktion problematiseras och förståelsen av dess innebörd fördjupas. Detta examineras 

genom lärandemålet att självständigt analysera uttryck i form och därvid fördjupa sin 

förmåga att värdera produkter inom ett flertal material- och teknikområden. 

 

En annan fördjupande aspekt är lärandemålet att redogöra för kunskaper om och 

använda färdigheter i att bruka olika typer av bildspråk av betydelse för planering av 

det egna arbetet för att förstå deras betydelse och medvetet använda dem som medel för 

det skapande arbetet. Här behöver studenten redovisa sina kunskaper om olika typer av 

bildspråk och reflektera kring vilken betydelse de olika slags bildspråken har på det 

egna, skapande arbetet. Under Formgivning 1 behövde de endast använda 

grundläggande begrepp, men inte medvetet använda sina kunskaper i den visuella 

skapandeprocessen.  

 

 Ytterligare en fördjupning är att studenterna ska vidareutveckla ett reflekterande 

förhållningssätt till den skapande processen och dess synliga resultat. 

 

Alla lärandemål examineras dels genom ett individuellt projektarbete, dels löpande 

under kursens gång genom hemuppgifter som analyseras och diskuteras. 

Lärandemål i kursen kan även kopplas till de nationella examensmålen 2) visa förmåga 

att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 

samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 3) visa förmåga 

att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 

inom givna tidsramar, och 4) visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.   

 

Att examensmål 2, 3 och 4 examineras blir främst tydligt i det individuella 

projektarbetet, där studenten ska formulera en individuell projektplan, som sedan 

diskuteras i mindre arbetsgrupper där studenten måste argumentera för sina val. 

Projektarbetet examineras slutligen visuellt, muntligt och med en skriftlig 

sammanfattning i en kursportfölj. Sammantaget måste här studenten självständigt 

reflektera kring och argumentera för gjorda val i både den skapande processen och i 

dess synliga resultat i valda material- och teknikområden. Det räcker alltså inte med att 

studenten rent praktiskt kan skapa en visuell produkt, utan de måste kunna redovisa sina 

argument för de gjorda valen, både muntligt och skriftligt, och hur dessa val påverkat 

både processen och slutresultatet. 
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Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Kursplanen är från 2009, så den behöver ses över i formuleringarna med tanke på att 

den är drygt 10 år gammal. Några av lärandemålens formuleringar skulle kunna 

kopplas mer tydligt till några av de nationella examensmålen. 

 

Utformning och genomförande 
Kursen vänder sig till en väldigt blandad målgrupp som ofta inte har någon eller mycket 

lite erfarenhet av universitetsstudier och då blir denna kurs en väg in till universitetet. 

Flera studenter går vidare till någon eller flera av de andra estetiska kurserna på 

institutionen som har liknande upplägg (Textil formgivning, Skapande arbete med ull, 

Utställningskunskap). Många studenter är dessutom yrkesaktiva och använder sin 

kompetens i vardagen, vilket innebär att de är självständiga och drivna, har idéer och 

tankar kring sina egna personliga mål med kursen, och påverkar vad de vill fokusera på.  

Genomströmningen är generellt sett mycket hög, inte minst mot bakgrund av att det är 

en fristående kurs på deltid som ofta ska passas in i studenternas ordinarie arbetsliv (och 

i vissa fall andra studier). Även kursupplägget med modifierad distans påverkar sannolikt 

genomströmningen. Kursdeltagarna kommer till stor del från områden utanför 

Östergötland och satsar tid och pengar på resor och övernattningar för att följa och 

fullfölja kursen. Studenter har ett starkt egenintresse av kursen men samtidigt är den 

tidskrävande och studierna leder inte till en examen, så genomströmningen anser vi 

därför vara mycket god. 

Vetenskaplig grund 
Kursen vilar på vetenskaplig grund, men använder konstnärliga och hantverksmässiga 

metoder.  

Genom det egna skapandet i kombination med litteraturstudier kring olika former av 

kunskapsbegrepp och idéutveckling, vilar den konstnärliga processen på en 

vetenskaplig grund. Det syns bland annat genom lärandemålen att vidareutveckla ett 

reflekterande förhållningssätt till den skapande processen och dess synliga resultat och 

att redogöra för kunskaper om och använda färdigheter i att bruka olika typer av 

bildspråk av betydelse för planering av det egna arbetet för att förstå deras betydelse 

och medvetet använda dem som medel för det skapande arbetet. 

 

Lärarkompetens 

Bedömningsgrund: 

Kursansvarig lärare, som också ger huvuddelen av undervisningen, är universitetsadjunkt 

och slöjdlärare i trä- och metall. Dessutom undervisar även, på några moment, en 

universitetsadjunkt i design på IEI och en universitetslektor i Formgivning och utbildad 

Textilkonstnär. Kursansvarig lärare har mycket lång och gedigen erfaren inom både 

teoretisk reflektion kring och praktiskt utförande av formgivning i en rad olika material. 

Det är en tämligen praktiknära kurs, där det konstnärliga utförandet och reflektionen står 

i centrum, snarare än ett vetenskapligt/teoribaserat ämnesinnehåll och därför anser vi att 

lärarens kompetens är adekvat och står i proportion till kursens innehåll och 

genomförande. 

 

Anställning Inst 

Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen Professionskompetens Omfattn. 

Univ.adj IKOS trä/didaktik Lärarutbildning Ca. 10% 
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Univ. 
Lektor IKOS Textil/form  Textilkonstnär Ca 1% 

Univ. adj IEI Industridesign   Ca. 1% 
 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

En sårbarhet är såklart att det bara är en lärare som ansvarar för kursen. Vi önskar att det 

fanns fler lärare att tillgå, men de ekonomiska ramarna tillåter tyvärr inte nyanställning. 

I den händelse att läraren blir sjuk kan dock andra lärare inom avdelningen Kultur, 

samhälle, form och medier (KSFM) rycka in, och det är trots allt fler än bara en lärare 

involverad i kursen. 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 

Kursen har både ett bildnings- och ett yrkeslivsrelevant perspektiv: 

- Ur ett bildningsperspektiv kan man lyfta fram målet att självständigt 

analysera uttryck i form och därvid fördjupa sin förmåga att värdera produkter 

inom ett flertal material− och teknikområden. Genom litteraturstudier, 

gruppdiskussioner och redovisning av det egna arbetet får studenterna en 

ökad medvetenhet om förutsättningarna för skapande och kreativitet i vårt 

moderna samhälle.  

- Ur perspektivet att studenter förbereds för arbetslivet kan studenternas 

praktiska gestaltning lyftas fram. Att använda form, färg och komposition kan de ha 

direkt nytta av ur ett arbetslivsperspektiv, och deltagarna är ofta redan 

yrkesverksamma inom olika estetiska yrken som exempelvis, keramiker, grafiker, 

trähantverkare, guld- eller silversmeder, textilhantverkare, etc. De som inte arbetar 

yrkesmässigt har ofta en praktisk verksamhet på hobbynivå och medverkar i olika 

hantverkskollektiv, utställningssamarbeten, m m. Några av deltagarna i varje kurs 

brukar också vara LiU-studenter från något av civilingenjörsprogrammen med 

designinriktning. 

Studentperspektiv 
Följande information är allt vi kunnat få fram från KURT med hjälp av Kristin Tell på 

FFK: 

TERMIN TOTALT SVARAT BETYG 

VT18 10 5 4,8 

Kursen får högt betyg i KURT. Samtidigt är vi väl medvetna om att svarsfrekvensen är 

låg (och den är lika låg i Evaliuate), så statistiskt sett ger dessa siffror inte en stabil grund 

för att dra några slutsatser. Men, vi anser att siffran stämmer mycket väl överens med 

vad studenterna säger till oss under kursens gång. Eftersom det inte är så många 

kursdeltagare, och de är mycket intresserade av formgivning och väldigt ofta har ett mer 

eller mindre professionellt intresse av området, har vi kontinuerliga diskussioner under 

kursens gång och fångar upp deras synpunkter både via Lisam och när studenterna är på 

plats under flera dagar på campus. Vi anser att studenternas perspektiv får en stor plats 

hos oss. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

För att öka svarsfrekvensen i Evaliuate skulle vi kunna försöka hitta tid att avsätta på 

någon lektion när studenterna är på campus, för att få dem att fylla i utvärderingen. Det 

skulle öka den konkreta svarsfrekvensen och låta oss få ett mer stabilt, statistiskt 

underlag. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Det är främst kvinnor som läser kursen, vilket återspeglar kvinnors överrepresentation 

inom estetiska hantverksområden i stort. 
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Kvalitetsrapport av Textil formgivning 1 

Kurskod/kursnamn: 754G19/Textil formgivning 1, grundkurs 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1x 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/754g19/ht-2019 

Campusförlagd eller distans: Campus, distans från HT18 

Helfart/halvfart/kvartsfart: kvartsfart (enligt Ladok) 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: - 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: vetenskaplig grund 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: - 

Termin Platsantal Första-

hands-

sökande 

Antal 

registrerade 

Avbrott Slutfört 

med 

godkänt 

resultat 

H14 

(tredjedelsfart 

enl. Ladok) 

16 8 9  6 

H15 16 6 8  6 

H16 16 11 8  3 

H17 Gavs ej     

H18 (distans) 16 14 9  5 

H19 (distans) 16 8 9  3 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Lärandemål  

- tillämpa sin förmåga att gestalta textilprodukter, 

- redogöra för och använda olika metoder för skisstekniker i textil, 

- analysera och formulera sin förmåga till gestaltning av idéer i textil 

formgivning, 

- presentera och kommunicera ett personligt uttryck i textil samt tillägna sig ett 

textilt materialkunnande, 

- självständigt bedöma och värdera skissprocessens förlopp och resultat. 

Bedömningsgrund: 

Trots att kursen saknar huvudområde finns tydliga kopplingar till det nationella 

examensmålet om ”kunskap och förståelse” och målen om färdighet och förmåga, vilket 

kan ses i dessa lärandemål för kursen:  
 

- Redogöra för och använda olika metoder för skisstekniker i textil 

- analysera och formulera sin förmåga till gestaltning av idéer i textil formgivning 

- Självständigt bedöma och värdera skissprocessens förlopp och resultat 

 

Dessa lärandemål återfinns främst i följande nationella examensmål (kursiveringarna): 

https://liu.se/studieinfo/kurs/754g19/ht-2019


Kvalitetsrapport av enskild kurs från Institutionen för kultur och samhälle 2020 
15(31) 

 - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en  

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 

   - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 

genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

   - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 

   - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser. 

Kursen innehåller skissövningar i olika material och tekniker som syftar till att studenten 

utvecklar kunskaper och färdigheter inom varierande skisstekniker med tillämpning mot 

det textila materialet.  Fokus ligger på analyser och genomgångar av skissers 

användbarhet i textil gestaltning. Det egna textila skissandet verifieras i diskussioner 

mellan lärare och student, och mellan lärare och studenter. Kvalitén bedöms både med 

avseende på en hantverksmässig och en konstnärlig aspekt. 

 

Till stöd för lärandet deltar studenten i föreläsning om textil formgivning och konst ur 

ett historiskt och samtida perspektiv, grupphandledning till stöd för den egna skapande 

processen, litteraturseminarier och gruppdiskussioner kring skapande, konstnärliga och 

personliga uttryck i arbete med det textila materialet samt  

 

Examination sker genom en individuell muntlig och visuell presentation av det 

praktiska arbetet.  Vidare sker examination i form av en kursportfölj, bestående av ett 

samlat material av skisser och skriftliga reflektioner. 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Det var 5 år sedan kursplanen reviderades, och det skulle kunna vara värdefullt 

att se över den på nytt. Dessutom, genom att göra det obligatorisk att studenten 

kommer förberedd till handledning genom att lämna in skriftiga frågor kring 

sitt arbete, och som dessutom refererar till kurslitteraturen, skulle studenterna 

kunna öva sig att skriftligt kritiskt reflektera, värdera, analysera och formulera 

sin förmåga till gestaltning av idéer. 

 

Utformning och genomförande 
Eftersom studenterna som väljer denna kurs ofta yrkesaktiva och använder sin kompetens 

i vardagen, är de självständiga och drivna. De har idéer och tankar kring sina egna 

personliga mål med kursen, och påverkar vad de vill fokusera på.  

Genomströmningen var relativt god innan övergången till distans (med undanta g för 

2016). Samtidigt har distanskursen endast getts två gånger och det tar tid att ställa om 

pedagogik och hur vi ska kunna hjälpa studenterna att klara sina kurser. En svårighet 

med distanskurs är att följa upp studenternas eget arbete och att få dem att ta hjälp av 

varandra. Dessutom är detta en fristående kurs på deltid som ofta ska passas in i 

studenternas ordinarie arbetsliv (och i vissa fall andra studier). Studenter har ett starkt 

egenintresse av kursen men samtidigt är den tidskrävande och kan inte passas in någon 

annan examen. 

Vetenskaplig grund 
I arbetet med slutuppgiften skall studenten tillämpa de i kursen presenterade 

formgivningsteknikerna och framställa ett textilt objekt. Det textila objektet skall 

relatera till ett specifikt tema som studenten själv definierat och utforskat. Med hjälp av 

litteratur, artiklar, källor på internet och utställningar kontextualiseras objektet ur 

exempelvis ett globalt, - politiskt- eller historiskt perspektiv. På detta sätt vilar den 

konstnärliga processen på en vetenskaplig grund i kursen.  

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
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Utveckla och byta ut centrala begrepp, exempelvis byta ut skissprocessen till 

formgivningsprocess eller konstnärlig process. Detta måste göras i kursplanen 

för att också kunna göras i kursuppgifterna. 

 

Lärarkompetens 

Kursen brukar ges av tre lärare, lektorer på konstnärlig grund och vetenskaplig grund. 

Lärarna har mycket lång och gedigen erfaren inom både teoretisk reflektion kring och 

praktiskt utförande av textil formgivning i en rad olika material samt en konsthistorisk, 

vetenskaplig förankring vad gäller form i historiskt perspektiv. Vi anser att lärarnas 

kompetens mycket väl matchar de behov som finns och står i proportion till kursens 

innehåll och genomförande. 

Anställning 
Inst Akademisk 

grad 
Kompetensområde med 
relevans för utbildningen Professionskompetens Omfattn. 

Univ. 
lektor 

IKOS Master of 
fine art Textil/formgivning 

Formgivning/konstnärlig 
grund Ca 15% 

Adj. Univ. 
Lektor 

IKOS 
Fil.kand Textil/utställningskunskap Hemslöjdskonsulent Ca 25% 

univ. 
Lektor 

IKOS 
Fil. Dr Konstvetenskap  Ca 5% 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Det finns en bredd i lärarkåren. Visserligen är en av dem bara externt anlitad, och i en 

ringa omfattning, men hon bidrar med väsentlig kunskap och har inte heller ansvaret för 

kursgivande. Dessutom håller två ytterligare lärare inom det textila området på att avsluta 

sina doktorandstudier, så det kommer ett tillskott av ytterligare två lektorer till 

avdelningen inom ett par år. Så även på sikt ser det stabilt ut. 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
 Kursen har både ett bildnings- och ett yrkeslivsrelevant perspektiv: 

- Ur ett bildningsperspektiv är det främst målet visa ett reflekterande 

förhållningssätt till variationer av estetiska uttryck och skapandeprocesser som bidrar 

till bildning. Men kursupplägget, vilket innefattar ett historiskt perspektiv på textil 

formgivning och konst, ett problematiserande kring ojämlikheten och hållbarhet inom 

det textila fältet vidgar perspektiven och lyfter bildningshorisonten hos studenterna. 

- Ur ett yrkesperspektiv utvecklar studenterna kunskaper och färdigheter 

inom varierande skisstekniker med praktisk tillämpning mot det textila materialet, 

vilket går att använda i arbetslivet, vare sig man är textilkonstnär, kläddesigner eller 

annan slags konsthantverkare. 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Sedan några år tillbaka arbetas det i kursen med hållbarhet inom det textila fältet, vilket 

skulle kunna utvecklas och formaliseras vidare. 

Studentperspektiv 
Följande information är allt vi kunnat få fram från KURT med hjälp av Kristin 

Tell på FFK: 

TERMIN TOTALT SVARAT BETYG 

HT15 9 4 4,5 
       

HT16 8 2 4 

Det tunna statistiska underlaget från KURT ger kursen höga betyg från KURT. Tveksam 

statistik till trots – studenternas uppfattning (enligt vad de säger till oss under kursen) 
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stämmer med detta. Studenterna får komma till tals kontinuerligt under kursen. Det är 

självgående studenter med ofta tydliga mål, och de låter oss få höra deras synpunkter. 

Det tar vi till oss hela tiden och utvecklar kursen. 

Jämställdhetsperspektiv 
Det är nästan uteslutande kvinnor som läser kursen, vilket kanske speglar hur textilt 

arbete ser ut i samhället i stort. Vi arbetar dock aktivt med ett jämställdhetsperspektiv 

genom att... ha en föreläsning som fokuserar på den ojämställda situationen inom det 

textila fältet och hur det har uppstått. Efterföljande diskussion som problematiserar 

förhållandet. Vår kurslitteratur presenterar både manliga och kvinnliga 

författare/redaktörer.  

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Vi bör ta in en manlig lärare i kursen. 
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Kvalitetsrapport av Utställningskunskap 

Kurskod/kursnamn: 754G22/Utställningskunskap 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1x 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/754g22/vt-2019  

Campusförlagd eller distans: Campus, men distans från VT18 

Helfart/halvfart/kvartsfart: tredjedelsfart (Ladok) 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: - 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: vetenskaplig grund  

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Nyckeltal 

Termin Platss-

antal 

Första-

hands-

sökande 

Antal 

registrerade 

Avbrott Slutfört 

med 

godkänt 

resultat 

V14 16 10 18 1 14 

V15 16 9 11 1 5 

V16   Gavs ej   

V17 16 15 23 2 16 

V18 

(distans) 

16 10 16 2 9 

V19 

(distans) 

16 14 15 1 11 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Utställningskunskap ges vid Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier. Kursen 

omfattas inte av någon kursfordran för någon examen utan ingår i ett utbud av kurser som 

är möjliga och lämpliga att kombinera för att uppnå en kandidatexamen. 

Utställningskunskap eller curating som ämnet inom akademin under senare år ofta har 

kommit att benämnas kom att utvecklas vid Umeå universitet under 1980-talet inom 

museologi, med professor Per Uno Ågren som förgrundsgestalt. Grunden för det 

tvärvetenskapliga ämnet hämtades från den statliga förvaltningsmyndigheten 

Riksutställningar som verkade från 1965 fram till 2017. Utställningskunskap som ämne 

har därmed sin grund inom de kulturvetenskapliga ämnena men har även av tradition varit 

en del av det konstvetenskapliga ämnesfältet. Med de stora världsutställningarna kom de 

också att vidgas till andra fält. När utställningskunskap idag studeras inom högre 

utbildning studeras de ofta med anknytning kulturvetenskapliga ämnen eller form, media 

och kommunikation.  

https://liu.se/studieinfo/kurs/754g22/vt-2019
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De exempel av måluppfyllelse som motiveras i denna redogörelse har bäring mot 

högskoleförordningens examensmål för kandidatexamen (1993:100) och illustrera hur 

lärandemål, lärandeaktivitet och examination i kursen knyts till de nationella målen 

kunskap och förståelse: 

Examensmål ”För kandidatexamen skall studenten 

   - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om 

tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området 

samt orientering om aktuella forskningsfrågor.” (Högskoleförordningen, 

1993:100) 

Lärandemål 

 

”Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

- tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till utställningen som 

medium 

- redogöra för grundläggande kunskaper om utställningens innehåll, 

funktion och formgivning  

- redovisa grundläggande färdigheter i utställningsarbete 

- tillägna sig elementära kunskaper i föremålshantering, som berör 

såväl föremålets estetik som etik 

- analysera och diskutera utställningsprocessen i dess helhet före, under 

och efter mötet med publiken 

- redogöra för hur utställningsmediet har förändrats i ett historiskt 

perspektiv.” (Kursplan 754G22) 

 

 

Lärandeaktivitet ”Kursen behandlar utställningen som kommunikationsmedium, 

sinnesupplevelse och pedagogiskt redskap. Fokus ligger på analys och 

bedömning av utställningars olika syfte ur avsändar- och 

mottagarperspektiv. Produktion av utställningar diskuteras och bearbetas 

främst med avseende på färg och form, ljus och belysning, texter samt 

rumsgestaltning. Utställningsprocessens förutsättningar och förlopp 

studeras med aspekt på projektarbete i planering, byggande och 

genomförande av en utställning. Vidare bearbetas utställningens möte med 

publiken, programverksamhet och utvärdering. Utifrån ett historiskt 

perspektiv ges bakgrund till olika utställningsformer./…/ 

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete 

samt exkursioner. Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt 

och bearbetas i seminarieform.” (Kursplan 754G22) 

Examination  ”Kursen examineras genom muntlig presentation och redovisning av 

praktiskt arbete samt skriftlig reflektion.” (Kursplan 754G22) 

 

Ett förtydligande hur kursmålen bearbetas i kursen 

- tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till utställningen som medium. Målet utvecklas 

genom diskussioner i studentgruppen men också i relation till externa experter inom 

utställningsområdet vars institution antingen har ett nationellt, regionalt eller kommunalt 

uppdrag. Det konkretiseras och säkras framförallt i studentens individuella essäuppgift, där 

de bearbetar sitt förhållningssätt till utställningen som medium. Essäuppgiften är ett 

delmoment i kursens examinationsuppgift. Kunskapsinnehåll till essän inhämtas också från 

föreläsningar och litteratur.   

- redogöra för grundläggande kunskaper om utställningens innehåll, funktion och 

formgivning. Grunden ges via föreläsningar och kurslitteratur samt bearbetas konkret i 

analys- och tolkningsövningar i samband med exkursioner till Östergötlands museum, 

Passage, Hemslöjdens Slöjdgalleri, Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum, 

institutioner med olika uppdrag och uppdragsgivare. Detta mål behandlas i den 

examinerade uppgiften, som består av två delar: en essäuppgift och en projektuppgift. I 

den senare uppgiften ingår att presentera en utställningsidé, från idé till ett färdigt 

presentationsmaterial, såväl visuellt som muntligt och med skriftliga reflektioner. Det blir 
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således tydligt om och hur studenten tillägnat sig de grundläggande kunskaperna för att 

uppnå godkänt. 

- redovisa grundläggande färdigheter i utställningsarbete. Kunskap erhålls framförallt 

under kursens praktikbaserade workshops, ”rumslig skiss” och ”utställningstexter”, men 

också i samband med kursens examinerande projektuppgift där en skalenlig 

utställningsmodell, en poster samt exempel på utställningstext ska ingå. Den examinerade 

uppgiften utförs individuellt. 

- tillägna sig elementära kunskaper i föremålshantering, som berör såväl föremålets estetik 

som etik. Ingår som ett led i den examinerande projektuppgiften och säkerställs i samband 

med examinationen. Utställningens föremålshantering samt dess estetik och etik behandlas 

vid tredje kurstillfället genom föreläsning och en gemensam diskussion i både mindre 

studentgrupper och i helgrupp. Några studenter väljer också att inkludera något av dessa 

perspektiv i essäuppgiften.  

- analysera och diskutera utställningsprocessen i dess helhet före, under och efter mötet 

med publiken. För att studenten ska få en förståelse för utställningsprocessen som helhet 

löper de olika delarna som en röd tråd genom hela kursen. Olika utställningsprocesser 

analyseras och diskuteras i samband med föreläsningar, utställningsbesök och i de 

studentdrivna projektgrupperna. Målet säkerställs vid examinationstillfället, då studenten 

lägger fram sin projektidé som inkluderar målets olika delar.  

- redogöra för hur utställningsmediet har förändrats i ett historiskt perspektiv. Studentens 

förståelse av inhämtad kunskap i form av föreläsningar, kurslitteratur och diskussioner, 

konkretiseras i studentens essäuppgift, ett delmoment i kursens examinationsuppgift.   

Som framgår ovan berörs måluppfyllelsen gentemot kunskap och förståelse enligt 

högskoleförordningens examensmål för kandidatexamen (1993:100).     

Hur kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination tydliggörs 

för studenterna/kursdeltagare 

Kopplingen mellan kursens lärandemål, lärandeaktivitet och examination tydliggörs av 

kursplanen samt förtydligas och konkretiseras i studieanvisningen som kompletteras med 

ett tillhörande översiktligt schema samt dokument som i detalj beskriver kursen 

examinerande uppgift. Studieanvisningen följer filosofiska fakultetens rekommendationer 

(Dnr LiU-2021-01643) och är utformad utifrån de fyra kurstillfällen. För varje tillfälle 

beskrivs det aktuella momentets innehåll, arbetsformer, uppgifter, litteratur, web-baserat 

material och exkursioner samt hur de ligger till grund för kursens examinerande uppgift. 

Kursinformation distribueras till studenterna/kursdeltagarna via mail i samband med att de 

tackar ”ja” till att delta i kursen samt under kursen via lärplattformen lisam. Tillgång till 

lisam får studenterna i samband med registreringen, dvs. vid första kurstillfället. Dialogen 

mellan student och lärare sker muntligt i samband med kurstillfällen, via mail eller Lisam. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Med den nyetablerade avdelningen för kultur, samhälle, form och medier kan kursen få en 

tydligare vetenskaplig förankring till kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q samtidigt 

som den konstnärliga delen av utbildning stärks. Vid ”KSM” fanns sedan tidigare kurserna 

Att göra utställning: rum, publik och samhälle och Utställning – teori, praktik och 

gestaltning vilket ska förstås som en styrka. De tre kurser har olika innehåll, bedrivs på 

olika nivåer samt studietakten skiljer sig åt. Många av de studenter som valt att följa kursen 

i Utställningskunskap väljer att fortsätta sina studier genom att delta i någon av de 

ovanstående kurserna.  Ett första utvecklingssteg är således att samla Lius utbud och 

kompetens inom området för att gemensamt marknadsföra kurserna för blivande studenter. 

Nästa steg är att de kursansvariga samlas och diskuterar de olika kursernas innehåll, nivåer 

och studietakt för att därefter se vilka utvecklingsmöjligheter det finns.  
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Utformning och genomförande 
Kursen genomförs i distansform med kursträffar på campus, där lärare genomför kursens 

lärsituationer utifrån ett teoretisk och praktikbaserat lärande som beskrivits ovan. Mellan 

de fysiska kurstillfällen arbetar studenterna självständigt med uppgifter som knyter an till 

kursens examinerande uppgift. En viktig del av lärandet är studenternas 

kunskapsutveckling vilket innebär stöd, uppmuntran, handledning och återkoppling av 

lärare och medstudenter. Genom att låta studenterna arbeta i mindre projektgrupper skapas 

förutsättningar för en studentaktiv lärprocess. I denna form av utbildning blir IKT en 

förutsättning för kommunikation, dokumentation och skriftliga inlämningar. Studenter 

som väljer denna kurs har ofta en akademisk grundutbildning och är yrkesaktiva eller 

studerar vid någon högskola eller universitet. De är självständiga, drivna och ofta 

målmedvetna. De har idéer och tankar kring sina egna personliga mål med kursen och har 

genom kursen möjlighet att påverkar vad de vill fokusera sitt utställningsprojekt kring, men 

också hur och varför, så länge de följer kursens ramverk och den examinerande 

uppgiftsbeskrivningen. Examinationen består av två delar som knyter an till ämnet 

utställningskunskap: en essäuppgift och en projektuppgift. Essäuppgiften ska behandla 

utställningen som fenomen. Underlag för essän förmedlas under kursens föreläsningar, via 

kurslitteraturen men studenten uppmanas också att själv komplettera med egen vald 

litteratur. I projektuppgiften ska studenten utforma en utställningsidé, från idé till ett färdigt 

presentationsmaterial utifrån en valfri tematik. Val av tematik är frivillig men uppgiften 

har tydliga riktlinjer för vad som ska ingå i presentationen, såsom en skalenlig modell av 

den planerande utställningen, en poster med utgångspunkt från den vetenskapliga posterns 

struktur och innehåll som informerar om utställningsprojektet samt ett skriftligt 

reflektionsdokument av process och innehåll. Examinationstillfället ska förstås som ett 

lärtillfälle då återkoppling ges både muntligt och skriftligt av lärare och medstudenter. Den 

examinerande uppgiften utförs individuellt. 

 

Genomströmningen är generellt sett god och många har, som sagts ovan, ett starkt 

egenintresse av kursen för att kommunicera sina forskningresultat, konstnärskap eller annat 

yrkesrelaterat resultat. Det är samtidigt en engagerande och därmed tidskrävande kurs som 

de inte måste läsa för att inlemma den i en examen, även om många väljer att inkludera 

den i pågående studier, ett uppdrag för sin arbetsarbetsgivare eller för att kommunicera sitt 

konstnärskap. Några studenter som inte slutför sina studier gör det på grund av tidsbrist 

och/eller att arbete och privatliv kommer i vägen för studierna. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  

 De studenter som inte slutför kursen har ofta valt bort essäuppgiften. Ett sätt att öka 

genomströmningen är att låta essäuppgiften bli en aktiv del av projektuppgiften. Idag är 

essän en fristående del, vilket innebär att många skjuter upp den. Genom en gemensam 

marknadsföring av Lius samlade kursutbud för ”utställning” blir det möjligt att locka fler 

studenter till kurserna.  

Vetenskaplig grund 
Kursen vilar på en vetenskaplig grund men med användande av konstnärliga metoder. De 

senaste åren dessutom gått från att vara en mer praktiknära kurs, där det konstnärliga 

utförandet stått i centrum, till att bli en kurs där det vetenskapliga och teoribaserade 

ämnesinnehåll tagit allt större plats. Lärargruppen är således sammansatt utifrån dess 

vetenskapliga och konstnärliga kompetens med en tydlig samverkan med regionens 

kulturinstitutioner och deras expertkompetens inom utställningsområdet. Ämnet har både 

en inter- och transdisciplinär karaktär och agerar i skärningspunkten mellan konst, 

vetenskap och forskning, vilket också framkommer i studenternas tvärvetenskapliga 

intressen och kursen examinerande uppgift. I den examinerande uppgiften möts ett 

praktiknära och konstnärligt förhållningssätt i själva projektarbetet med essäns 

vetenskapliga.  
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Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
 En ökad koppling mellan avdelningens vetenskapliga och konstnärliga kompetens samt 

övriga utställningskunskapskurser föreslås. 

Lärarkompetens 
I följande beskrivning framgår det att lärarkompetensen inom kursen är god. Kursansvarig 

har en akademisk utbildning i utställningskunskap och yrkeserfarenhet av att producera 

konst och kulturhistoriska utställningar. Genom sin avhandling kommer även den 

vetenskapliga nivån att på sikt höjas, även om det inte är en nödvändighet att ha disputerat 

för att kunna ansvara för kursen på ett sätt som bibringar studenter hög kvalitet i 

utbildningen. Lärargruppen är sammansatt utifrån vetenskaplig och konstnärlig kompetens 

med en tydlig samverkan med kulturinstitutionerna i regionen. Nedan följer en förteckning 

över lärare som deltagit i kursen under de senaste åren. Alla har inte undervisat samtidigt. 

Anställning 
Inst Akademisk 

grad 
Kompetensområde med 
relevans för utbildningen Professions-kompetens Omfattn. 

Univ. Adj 

IKOS Fil lic 
(motsv.) 
konstvet o 
vis. Komm. 
Fo.stud 
Tema Q Teori/metod/utställn.kunskap  Ca 10% 

Univ. 
lektor 

IKOS 

Master of 
fine art Textil/formgivning 

Formgivning/konstnärlig 
grund 

Ca 5% 
ej 
medverkat 
senaste 
terminerna 

univ. 
Lektor 

IKOS 

Fil. Dr Konstvetenskap  

Ca 5% ej 
medverkat 
senaste 
terminerna 

Univ. Adj. 

IKOS MA 
konst.vet. 
Fo-stud 
Konstvet 
vid Åbo 
Akademi Konstvetenskap Utställningens framväxt Ca 5% 

 

Utöver denna lärarkompetens sker en samverkan med det museal institutionerna i regionen 

vilket innebär att kursen är samhällsrelevant. Under de senaste åren har följande 

expertkompetens varit gästlärare: 

Lena Lindgren, utställningssamordnare Östergötland museum, Linköping. 

Lars Ove Östensson, museichef Passagen, Linköping. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
Utställningsutbudet och den samlade kompetensen inom ämnet utställningskunskap vid 

Liu är således mycket god vilket innebär att lärarnas olika specialkompetenser inom 

området kan stärka utställningskunskap som ämne. Vidare minskar sårbarheten när det 

finns flera lärare som är insatta i ämnet. Moment såsom handledning, examination, 

kursansvar och grundläggande kunskap om utställningskunskap är något som mer än en 

lärare behärskar. Redan under vårtermin 2019 fanns behov av handlare i kursen Utställning 

– teori, praktik och gestaltning. En uppgift som undervisande lärare i kursen 

Utställningskunskap kunde åta sig.  

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
Kursen är relevant ur ett forsknings- och arbetslivsperspektiv, där studenterna uppvisar 

grundläggande färdigheter i utställningsarbete, och reflekterar kring när, hur men 
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framförallt varför utställning är ett lämpligt medium. Kursen läses av studenter som redan 

har en grundläggande akademisk eller konstnärlig utbildning och som befinner sig i 

yrkeslivet, men också av studenter under pågående utbildning. Utställningen är ett 

multimodalt medium som kan utgöras av ett såväl visuellt som taktilt och textbaserat 

material, vilket gör materialet tillgängligt för många människor. Kursansvarig lärare säkrar 

forsknings- och arbetslivskopplingen genom samverkan med de regionala 

kulturinstitutionerna samt anknytningen till akademin och specifikt forskningsmiljön Tema 

Q. Genom dessa kopplingar säkerställs ett bildningsperspektiv för studenterna som siktar 

på en yrkeskarriär men även en forskningskarriär. Under kursen får studenterna arbeta – 

även rent färdighetsmässigt – med att utforma ett kulturhistoriskt eller konstnärligt 

utställningsprojekt. Detta kan de ha direkt nytta av ur ett arbetslivsperspektiv, vare sig det 

handlar om att göra en utställning inom en museal kontext, i det offentliga rummet, inom 

akademin i forskningssammanhang eller utställningar på industri- eller utbildningsmässor.  

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
Kursen skulle kunna kopplas till huvudområdet Kultur- och mediegestaltning, genom att 

sammanföra de tre kurserna i utställningskunskap uppnås flera synergieffekter både då det 

gäller kunskapskompetens och lärarkompetens. 

Studentperspektiv 
I slutet av varje kurs utvärderas kursen med hjälp av Lius kursutvärderingssystem. 

Kursansvarig använder sedan kursutvärderingen som ett underlag för kursdesign och 

kursutveckling. Resultatet från kursutvärderingen delges studenterna vid 

kursintroduktionen. Det finns också möjlighet för studenterna att framföra sina åsikter i 

samband med de campusförlagda kurstillfällena. Kursansvarig kan då vid behov sätt in 

åtgärder, vilket har förekommit. Dessa åtgärder har framförallt varit av praktisk karaktär, 

såsom förskjutning av lunchtider, projektgruppsmöten utanför schemaplaneringen etc. 

Eftersom svarsfrekvensen har varit låg under de senaste åren har en muntlig och skriftlig 

utvärdering av kursen genomförts i slutet av kursen. Studenterna har då fått lämna in 

anonyma kommentarer. Vid dessa tillfällen finns det framförallt en återkommande 

kommentar: Studenterna önskar en påbyggnadskurs. Ännu har inga åtgärder vidtagits för 

att åstadkomma en fortsättningskurs.      

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 För att öka svarsfrekvensen kan tid för utvärdering avsätta i samband med det avslutande 

kurstillfället. För att upplysa studenterna om Lius samlade utbud och kompetens inom 

utställningskunskap behöver de marknadsföras gemensamt. Detta skulle även stärka 

ämnet. Eftersom det finns en efterfrågan skulle det också vara relevant att skapa en 

påbyggnadskurs.  

Jämställdhetsperspektiv 
I samband med utställningsbesöken analyseras, tolkas och diskuteras jämställdhet utifrån 

både genus-, makt- och etiska perspektiv samt utifrån etnicitet. Vems kulturarv är det som 

visas i utställningarna och varför? I litteraturlistan finns texter som tar upp olika perspektiv 

av jämställdhet, specifik en text av Wera Grahn som behandlar Genuskonstruktioner och 

museer. Därutöver tas de upp i föreläsningar och under de gemensamma diskussionerna. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  

 Dessa aspekter kan tydligare integreras i föreläsningarna, tillfogas i kurslitteraturen 

och skrivas fram i den examinerande uppgiften.  
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Kvalitetsrapport av Skapande med ull 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: 754G06/Skapande med ull 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: G1x 

Område: Inget huvudområde 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/754g22/vt-2019  

Campusförlagd eller distans: Campus, men distans från VT18 enligt Ladok. Dock är 

verkligheten snarast ”modifierad distans” med campusträffar var femte vecka. 

Helfart/halvfart/kvartsfart: tredjedelsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: - 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: vetenskaplig grund 

 

Nyckeltal 

Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 

godkänt resultat. 

Termi

n 

Plats-

antal 

Första-

hands-

sökande 

Antal 

registrera

de 

Avbro

tt 

Slutför

t med 

godkä

nt 

resulta

t 

V14 16 15 12  9 

V15 16 9 7  7 

V16 16 8 16 1 6 

V17 16 15 18 3 10 

V18 

(dista

ns) 

16 9 11 1 7 

V19 

(dista

ns) 

16 18 13 1 8 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Lärandemål  

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 

- använda ett experimentellt förhållningssätt till skapande arbete i ull 

- känna till och använda olika metoder för formgivning som ger underlag 

för ett personligt formspråk 

- redovisa och praktiskt utforma produkt och produktidéer vilka förenar 

materialkunnande, tekniskt kunnande och personligt uttryck i arbetet med 

https://liu.se/studieinfo/kurs/754g22/vt-2019
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ull 

- känna till kulturhistoria med anknytning till ull och diskutera 

användningsområden relaterade till vår egen tid 

- reflektera kring den skapande processen och presentera och analysera 

egna och andras produkter inom materialområdet ull. 

 

Bedömningsgrund: 

Trots att kursen saknar huvudområde finns tydliga kopplingar till det nationella 

examensmålet ”kunskap och förståelse”. Dels får studenterna i sin skriftliga och muntlig 

redovisning reflektera kring ullens kulturhistoria och plats i tid och rum, dels reflektera 

och diskutera med sina medstudenter sin egen och andras produkt. Dessutom uppvisar 

studenterna fördjupning i materialkunnande och teknisk kunskap om ull, genom den 

skapande arbetsprocess de produkter studenten examineras på. 

 

Kursen är organiserad genom fem träffar med uppgifter mellan dessa tillfällen som ska 

stödja studenten i processen att utveckla de kunskaper, förmågor och färdigheter som 

kursplanens lärandemål stipulerar. Studenter och lärare diskuterar tillsammans vid 

första kurstillfället hur kursen är upplagd, och studenterna får tydliga instruktioner via 

vår digitala lärplattform Lisam. Kursen har två delexaminationer - en praktisk 

redovisning och en skriftlig redovisning – se nedan för tydliggörande. 

Här följer några specifika exempel från kursens lärandemål och hur dessa genomförs 

och examineras: 

 

-redovisa och praktiskt utforma produkt och produktidéer vilka förenar 

materialkunnande, tekniskt kunnande och personligt uttryck i arbetet med ull. 

Kursen innehåller olika övningar där studenten framställer produkter eller prover utifrån 

olika direktiv med syfte att utveckla kunskap om ull som material. De visuella 

redovisningarna med diskussioner bidrar till ytterligare kunskap. I examinationen 

bedöms och kommenteras den studerandes kunskaper gällande kvalitén kring material, 

teknik och uttryck. 

 

- Reflektera kring den skapande processen och presentera, analysera egna och andras 

produkter inom materialområdet ull. Detta mål nås dels genom de egna redovisningarna 

av sitt och andras arbete samt studiebesök vid hemslöjden och exempel från artiklar och 

litteratur. 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Med tanke på att kursplanen är gammal kan det finnas anledning att se över 

lärandemålen så att de stämmer bättre överens med de nationella examensmålen för 

en generell kandidatexamen. Dessutom kan ”Att nå ett personligt formspråk” 

möjligen ses som ett för högt krav i grundutbildning och kan behöva utvecklas och 

ev. omprövas. 

 

Utformning och genomförande 
Eftersom studenterna som väljer denna kurs ofta är yrkesaktiva och använder sin 

kompetens i vardagen, är de självständiga och drivna. De har idéer och tankar kring sina 

egna personliga mål med kursen, och påverkar vad de vill fokusera på. Kursen 

organiseras med varierande arbetsformer, såsom föreläsningar, seminarier, studiebesök, 

laborativt arbete med materialet ull, samt litteraturstudier. 

Genomströmningen varierar över tid. Studenter har ett starkt egenintresse av kursen 

men samtidigt är den tidskrävande och några studenter som inte slutför sina studier gör 

det på grund av att arbetets krav eller andra personliga skäl kommer i vägen för studierna. 

Det är främst avsaknad av examination av SRE som är anledning till ej fullföljd kurs. 
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Vetenskaplig grund, men med konstnärliga praktiker/metoder 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Utifrån de nationella examensmålen för en generell kandidatexamen (vi är medvetna om 

att kursen saknar huvudområde, men förhåller oss till dessa mål i vår redovisning) ska, 

studenten utveckla visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem. Att utveckla förmågan till att göra kritiska bedömningar kräver tid. Emellertid 

är målsättningen att denna förmåga ska utvecklas under kursen och såväl lärandemål, 

kursinnehåll som examination innehåller inslag av detta. I kursen skall den studerande 

självständigt välja ett slutarbete som genomförs genom att praktiskt arbeta i textil av ull 

vilket innebär många tillfällen till att identifiera, formulera, ompröva och lösa problem.  

 

Lärarkompetens 

Bedömningsgrund: 

Kursen ges av en enskild lärare, universitetsadjunkt, som genomgår doktorandstudier i 

slöjd vid Umeå universitet. Läraren är erfaren inom det praktiska utförandet av 

utställningar inom det konstnärliga området, och genom sin avhandling kommer även 

den vetenskapliga nivån att på sikt höjas, även om det inte är en nödvändighet att ha 

disputerat för att kunna ansvara för kursen på ett sätt som bibringar studenter hög kvalitet 

i utbildningen. Det är en tämligen praktiknära kurs, där det konstnärliga utförandet står i 

centrum, snarare än ett vetenskapligt/teoribaserat ämnesinnehåll.  

Anställning 
Akademisk 
grad Inst 

Kompetensområd
e med relevans för 
utbildningen Professionskompetens Omfattn. 

Univ.adj fil mag IKOS textil/didaktik 
lärarutbildning/doktoran
d UmU 

20% 

Resterand

e 80 som 

fo-stud 

vid UmU 

 
I kursen medverkar även i viss utsträckning gästföreläsare med specialkunskap inom 

området ull, samt professionella konsthantverkare med konstnärlig utbildning vilka 

beskrivit sitt arbete med textilier av ull. För att belysa och diskutera bedömning av 

kvalité inom det textila slöjdområdet möter även de studerande länets 

hemslöjdskonsulent. Kunskap om spinning och ull har utarbetats genom besök hos 

lokalt spinneri.  

Lärarkompetensen vilar på beprövad erfarenhet och konstnärlig grund och är adekvat 

och står i proportion till kursens innehåll och genomförande. 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
Kursen vänder sig till slöjdare, konsthantverkare och lärare med inriktning textil och är 

relevant för olika typer av yrkesverksamma. De studerande som går denna kurs har 

vanligtvis en bakgrund inom olika yrkesgrupper där de har arbetat ett antal år, både 

inom privat och offentlig sektor. Det är såväl egna företagare samt ett antal studerande 

med inriktning textil inom lärarprogrammet, konsthantverk eller formgivning. Det kan 

gälla slöjdlärare som genom att arbeta med ull kan utveckla ett mer ekologiskt  

perspektiv hos elever, eller konsthantverkaren kan använda kursen för att bygga vidare 

på sin egen produktutveckling medan fårägaren kan få ett nytt perspektiv på hur ullen 

kan användas – dessa är några exempel utifrån erfarenhet av vad de studerande lyft 

fram. 

 

Arbetslivsperspektiv 

Studenterna får arbeta med produktutveckling, nätverkande, besök och diskussioner 

om kvalité och utryck som gör att flera satsar på att själva ställa ut, lämna in produkter 

till någon butik, satsa på ullspinneri, skaffa får. 
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Studentperspektiv 
Via FFK (Kristin Tell), har vi fått fram följande: 

Termin Totalt Svarat betyg 

Vt17 15 3 4 

Vt18 10 3 5 

 

Få siffror, men det bekräftar vår egen bild av när vi gör utvärderingar, där 

studenterna bl. a. lyft fram att de själva uppfattar att de utvecklar en stor kunskap om ull 

under kursens gång. Vidare uttrycker de att arbetsformer med redovisningar och 

diskussioner i kursgruppen utgör en viktig och stimulerande pedagogisk arbetsform som 

stöttar dem i deras lärande, vilket också innebär att studenternas åsikter kontinuerligt tas 

i beaktande under kursens gång. De lyfter även fram formgivning som ett sätt att 

självständigt lösa problem och skapa nya idéer. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Det är främst kvinnor som läser kursen, vilket snarare ska ses som en spegling av intresse 

för hur ämnet ser ut i samhället i dag. Svårt att se hur vi ska kunna vända en samhällelig 

trend, i synnerhet när vi inte har möjligheter att genom nyrekrytering uppnå balans 

mellan könen på lärarsidan. Den kulturhistoriska delen i kursen speglar kvinnor och 

mäns arbete med ull både ur ett historiskt nutida sammanhang. 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Vilka man rekryterar skulle kunna vara ett utvecklingsområde ( inom tex. ”live” kulturen, 

sport o fritid ) 
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Kvalitetsrapport av Katters personlighet 
 

Kurskod/kursnamn: 799G53/Katters personlighet och kommunikation 
 

Antal högskolepoäng: 7,5 
 

Nivå: G1N 
 

Område: Inget huvudområde 
 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/799g54/vt-2019    
 

Campusförlagd eller distans: bägge alternativen finns 
 

Helfart/halvfart/kvartsfart: kvartsfart 
 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet:  
 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig grund 
 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment:  
 

Termin Platsantal Första-
hands-
sökande 

Antal 
registrerade 

Avbrott Slutfört 
med god-
känt result. 

V19 
campus 

30 19 27 3 7 

H19 
campus 

30 19 21 3 6 

V20 
distans  

200 207 114 10 49 

V20 
campus 

30 7 21 1 4 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Lärandemål   

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

• redogöra för kattens plats i evolutionen 

• redogöra för tamkattens relation till vilda kattdjur 

• redogöra för kattens plats i den mänskliga historien 

• redogöra för hur människor har betraktat katter genom historien 

• redogöra för kattens ”språk” genom dess vokaliseringar 

• redogöra för hur människor och djur kommunicerar 

• diskutera människors och djurs kommunikation 

 

Bedömningsgrund: 

Huvudområde saknas för denna kurs, men det ämnesområde som täcks in av kursen 

består av kattdjurs kommunikation, vilket spänner över de humanistiska 

vetenskapsområdena fonetik, språk- och kommunikations-forskning samt 

interaktionsforskning, rörande relationen mellan katter och människor, och katter 

emellan. Detta ämnesområde examineras klart och tydligt gentemot flera av de 

nationella examensmålen för en generell kandidatexamen, varav nedanstående är 

några av de mest relevanta för kursen: 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området (inkluderat sökande efter och kritiskt granskande av vetenskaplig 

litteratur), fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

 

https://liu.se/studieinfo/kurs/799g54/vt-2019
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Lärandeaktiviteter och examination 

Kursen finns i två varianter; den ena campusbaserad och den andra helt onlinebaserad. 

Bägge kurserna använder kursrummet Lisam som lärplattform för respektive kurs 

genomförande. Campuskursen sker i icke-Corona-tider ”live” men blev i mars 2020 

”distans”. För distanskursen laddas inspelade föreläsningar upp till kursrummet. På 

Lisam finns även detaljerade litteraturanvisningar samt instuderingsfrågor för varje 

modul. (Dessa används även för campuskursen, som extra stöd i Corona-tider.) 

 

Studenterna läser forskningsartiklar, övar sig i att med hjälp av det fonetiska alfabetet 

transkribera katters ”språk”, övar sig i att på interaktions-forskningsnära sätt själva 

filma sina studieobjekt (campuskursen) och göra analyser av sina filmatiseringar. 

 

Kursen examineras genom tre examinationsuppgifter: två individuella skriftliga och 

en muntlig gruppexamination. (På distanskursen är grupparbete inte möjligt pga det 

stora antalet studenter; se nedan.) Detta ger olika slags studenter en möjlighet att 

prestera väl – både de som föredrar skriftlig, individuell examination, och de som 

föredrar muntlig examination (i grupp) 

 

- Den första skriftliga uppgiften (UPG1) hjälper studenterna orientera sig kring fältet 

och inkluderar eget sökande efter vetenskaplig litteratur. Instruktioner för hur man 

söker litteratur ges. För godkänt resultat behöver de dessutom uppvisa förmåga att 

skriva akademisk text (vilket är en utmaning då många är studieovana) och använda 

litteratur och korrekt referenshantering. 

 

- Den muntliga gruppexaminationen (RED1), baserad på analys av filmad interaktion, 

består dels av skriftligt underlag, dels muntlig gruppresentation. Fokus ligger på 

analys av interaktionsdata samt hur man presenterar resultatet av en studie. 

 

- Den avslutande individuella, skriftliga, uppgiften (RED1) ger studenten en möjlighet 

att uppvisa sin förmåga att på ett koherent, akademiskt sätt sammanfoga de olika 

delarna som tagits upp under kursens gång. För godkänt krävs ett par korta texter som 

illustrerar kännedom om kursen. För väl godkänt (som studenten själv väljer att göra) 

krävs fonetisk transkription och analys av ett antal kattvokaliseringar. 

Måluppfyllelsen är sammanfattningsvis mycket god.  

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Att verbfrasen ”redogöra för” används konsekvent för lärandemålen handlar om att 

studenterna behöver på en basal nivå sätta sig in i en rad olika – och i sig själva 

komplexa – forskningsdiscipliner och -metoder, varför det är svårt att uppnå annan 

måluppfyllelse än att ”redogöra för”. Dock gör inte det uttrycket rättvisa åt vad de 

faktiskt måste prestera för att uppnå godkänt resultat på kursen, så en revidering av 

hur kursmålen uttrycks skulle kunna vara relevant. 

 

En annan utvecklingsmöjlighet är att låta studenterna ge skriftlig återkoppling på en 

annan students examinationsuppgift. Då skulle studenterna öva sig i att även skriftligt 

redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med andra 

grupper/annan student+lärarna på kursen. Det sker muntlig diskussion i samband med 

den muntliga gruppresentationen, men detta skulle kunna inkorporera även skriftlig 

diskussion/återkoppling. Om det funnes tid… 

 
Utformning och genomförande 

Bedömningsgrund: 

 Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en 

aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationsformerna. 

 Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 

studietid. 
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Via Lisam samt (främst) via direkta email till läraren (se avsnitt om efterläsning) hålls 

regelbunden (mer eller mindre daglig) kontakt med studenterna, och alla får 

genom detta verktyg del av samma information, även om det kan vara en enskild 

student som kommer med en synpunkt eller en fråga. På distanskursen är det 

väldigt många studenter, varför det är viktigt att alla kan få del av samma 

information. På campuskursen är det relativt få studenter och eftersom man träffas 

fysiskt ges goda möjligheter till diskussion.  

Kursupplägget både på campus och distans ger goda möjligheter för studenterna att 

själva vara aktiva i sin lärandeprocess – inte minst vad gäller utformningen av 

gruppuppgiften som kan diskuteras i detalj med läraren och tämligen fritt väljas. 

Och som tidigare påpekats, baseras hela den sista föreläsningen (”efterläsningen”) 

på frågor från studenterna. 

 

Redogör kortfattat för på vilket sätt man arbetar inom kursen för att 

studenterna/kursdeltagarna ska ta en aktiv roll i lärprocessen samt hur det 

återspeglas vid examinationen.  

Samtliga inlämningsuppgifter kräver aktivt tänkande från studenterna, vilket 

inkluderar eget sökande efter vetenskaplig litteratur, design av studier (datainsamling 

etc) samt transkription av ljudfiler (för VG). Kursen kännetecknas även av att den sista 

föreläsningen helt baseras på frågor och kommentarer som inkommit under hela 

kursens gång till läraren – en så kallad ”efterläsning”; ett koncept lånat från Problem-

Based Learning (PBL). 

 

Redogör även för genomströmningen på ett sätt som känns adekvat för kurstypen. 

Under VT2020 var genomströmningen markant sämre än tidigare för den 

campusbaserade kursen, vilket berodde på coronaläget. Flera studenter meddelade 

explicit att de tappade intresset när kursen helt plötsligt blev online och i vissa delar fick 

göras om bl a fick tyvärr en gruppredovisning strykas. Flertalet studenter på kursen har, 

som regel, aldrig studerat på universitet tidigare och har redan en viss ”tröskel” att ta sig 

över vad rör kurser på universitet. Glädjande nog var att distanskursen hade cirka 50 % 

genomströmning, vilket får sägas vara mycket bra med tanke på att kursen är nästan helt 

ny. Det bådar gott för framtiden! 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Denna termin, då tid har funnits för att förbereda sig på distansläge, kommer 

gruppredovisning via Zoom att provas. Kurserna speglar varandra i det mesta, men 

antalet studenter som går på distanskursen är för många för att grupparbete ska fungera 

praktiken så den uppgiften (den andra) sker i form av en liten uppsats om en tänkt studie 

i stället för en faktiskt genomförd studie. (Detta fungerade bra VT2020.) 

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 

Eftersom detta slags ”pop”-kurs innebär en risk att studenter förväntar sig något i stil 

med en studiecirkel (eller liknande) inleds kursen inleds med ett antal föreläsningar om 

vad vetenskaplig metod är, samt vad språkvetenskap (lingvistik) och fonetik är och hur 

dessa områden skiljer sig åt rörande vetenskaplig karaktär (lingvistik är mer humanistiskt 

medan fonetik är naturvetenskapligt). Den första inlämningsuppgiften fokuserar på eget 

sökande av vetenskaplig litteratur och ett kritiskt granska av denna. En stor mängd 

kompletterande material (inte obligatorisk kurslitteratur) läggs också upp på LISAM för 

de studenter som – redan på detta tidiga skede – vill fördjupa sig. 

 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Kursen skulle kunna fokusera än mer på fonetisk analys/analys av kattvokaliseringar 

(vilket har önskats under kursutvärderingar). Detta skulle dock kräva en omfattande 

genomgång av akustisk analys (se naturvetenskap ovan) vilket inte ligger inom det 

möjligas gräns med nuvarande kursomfattning. (Tre föreläsningar i akustisk analys görs 

tillgängliga för studenterna som kompletterande material, för de som är intresserade.) 
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Bedömningsgrund: 

Kursen ges av den disputerad lärare (biträdande professor), som har en hög 

forskningsaktivitet i fältet. Vi anser att läraren kompetens både är adekvat och står i 

proportion till kursens innehåll och genomförande. 

 

Anställningsform Akademisk 
grad 

Inst Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen 

Omfattn. 

Univ. lektor Fil. Dr. 

(bitr. professor) 

IKOS 
 

35% 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

Kursen är per definition något utsatt då det endast finns en lärare på den. Dock är 

kompetensen så unik och kursen mycket uppskattad så det är svårt att se hur vi å ena 

sidan skulle kunna ersättnings-/kompletteringsrekrytera till den; å den andra hur vi skulle 

kunna lägga ner den bara för att det endast finns en kompetent lärare. Däremot har 

mycket av föreläsningsmaterialet nu filmats (inspelade PowerPoint-föreläsningar 

och/eller Zoom-filmer) så även om läraren skulle vara borta någon vecka av forsknings- 

eller sjukdomsskäl kan kursen fortsätta utan problem. 

 
Bildningsperspektiv 

Studenterna får en breddad förståelse för kattdjur ur ett stort antal aspekter, inklusive 

miljöpåverkan, för kommunikation i allmänhet (artoberoende) samt för samspelet mellan 

människa och kattdjur, såväl historiskt som i nutid. Läraren tillgänglig gör dessutom 

under kursen all ny/aktuell litteratur som presenteras. Sammantaget bidrar detta till ett 

brett bildningsperspektiv byggt på vetenskaplig grund.  

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund: 
Ingen information har kunnat erhållas från FFK (Kristin Tell), och det är svårt att få 

studenterna att använda Evaliuate (9 % svarsfrekvens för campuskursen HT19). Även 

om betyget då var 4,0 säger det egentligen ingenting). Under samtliga kurser samlar 

läraren in egna kursutvärderingar i form av så kallade ”minutpapper”, som har mer fokus 

på den specifika kursen och dess innehåll. Kursutvärderingarna hittills har varit mycket 

positiva och den enda någorlunda kritiska punkten har varit att kursen är för 

”vetenskaplig”, vilket är avsiktligt (se tidigare kommentar). Däremot arbetas det aktivt 

under kursens gång med kontinuerlig utvärdering, och en avslutande skriftlig utvärdering 

som har hög svarsfrekvens (framförallt på den campusbaserade kursen). 

Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 

De allra flesta kommentarerna kring innehåll, upplägg och genomförande är positiva. En 

återkommande kommentar är att kursen är alltför kort. Tyvärr sätter ekonomin käppar i 

hjulet för att kunna åtgärda detta i nuläget.  Några önskar ett större fokus på tamkatter 

och att diskussionsfrågor kommer in tidigare under kursens gång så att studenterna lär 

känna varandra lite snabbare; bägge dessa förslag beaktas för närvarande. 

Jämställdhetsperspektiv 

Det är en övervägande andel kvinnor som läser kursen, vilket är förväntat för en kurs om 

katter; begreppet ”Crazy Cat Lady” har vetenskaplig grund (av olika skäl) och detta tas 

upp under kursen. Kursen diskuterar även kattens roll och koppling till genus genom 

historiens gång, från faraonisk tid och framåt. 


