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Basdata 
Program / huvudområde: Kultur, samhälle, mediegestaltning / Kultur och 
mediegestaltning 
Examen: Filosofie kandidatexamen i kultur och mediegestaltning 
Antal nybörjarplatser per år 60, med intag på ht. 
 
Länk till aktuell utbildningsplan.  

 

Inledning	och	sammanfattning	av	utvecklingsområden		

Inledningsvis kommer vi att ge en övergripande beskrivning av vad som särskilt 
karaktäriserar programmet för Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM), en 
introduktion till programmets huvudområde (kultur och mediegestaltning), en 
presentation av programmets eget löpande kvalitetsarbete, samt en 
sammanfattning av de utvecklingsområden där fortsatt kvalitetsarbete framstår 
som särskilt angeläget. 

 
Under varje rubrik i rapporten återkommer presentationer och analyser av på vilka 
sätt projektuppläggningen och projektblocksformen ger förutsättningar för, och 
bidrar till att säkra kvaliteten på, programmets utbildning. Det kan därför vara på 
sin plats med en med utvecklad beskrivning av programmets sätt att lägga upp en 
utbildning och dess kurser. 

 
KSM utvecklades 1996–97 utifrån en analys av förhållandena inom 
kultur/medieområdena i vid mening – olika områden och branscher, olika 
yrkesroller – och de kompetenser som behövs inte bara för att vara 
”anställningsbar” direkt efter utbildningen utan framför allt för ett helt yrkesliv. 
Med utgångspunkt i denna analys formulerades en övergripande idé för 
programutvecklingen – en specifik form av kursuppläggning och pedagogik som är 
utformad för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna 
undersökningar och eget gestaltande arbete integreras – som just syftade till att 
göra utbildningen tydligt yrkesförberedande och bygga in (snarare än lägga till) 
olika former av anknytningar till yrkeslivsfältet kultur och medier. Denna form för 
kursuppläggning och pedagogik, där projektarbete ger förutsättningarna för 
studenternas lärande i kursen, har vi valt att kalla projektblocksformen.  
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Både under utvecklingen av det fyraåriga magisterprogrammet KSM 1996-2000 och 
omarbetningen av detta till kandidatprogrammet KSM i samband med 
Bolognaomläggningen 2006–07 har programmets olika kurser alla designats 
genom att härledas från utbildningsplanen och dess framskrivning av programmets 
övergripande identitet och mål. Man kan kalla arbetssättet ”top-down” eller 
“deduktivt” snarare än induktivt. Programmet har inte skapats genom att additivt 
pussla samman olika kurser – tvärtom är det samma grundläggande idéer som 
implementeras i var och en av de olika kurserna. Målen och kursinnehållet i varje 
kurs har på samma sätt härletts från de övergripande programmålen (innefattande 
de nationella examensmålen). Istället för att i huvudsak additivt fördela ut olika 
utbildningsmål över olika kurser bidrar varje kurs på sin nivå till att säkra de 
samlade utbildningsmålen.  Det innebär att målen stöds med progressivt ökade krav 
och på successivt höjd nivå över kurssekvensen. Kurssekvensen i programmet 
utmärks av innehållsprogression, nivåprogression, och kravprogression.  

 
Progressionen framgår delvis av kursernas underrubriker:  
Projektblock 1. Introduktion till kunskaps- och medieproduktion som praktik, 15hp 
Projektblock 2. Kunskaps- och medieproduktion som praktik, 15hp 
Projektblock 3. Gestaltning och vetenskap, 30hp 
Projektblock 4. Fördjupning i kultur och mediegestaltning, 30hp 
Projektblock 5. Fördjupning i kultur och mediegestaltning, 30hp 
Projektblock 6. Kandidatarbete i kultur och mediegestaltning, 60hp 
 
I rapporten benämns kurserna helt enkelt med den inom programmets interna 
kommunikation vanliga förkortningen P1, P2 etc. 
 
Vid sidan av progressionen finns också en fokusförflyttning från kurs till kurs:   
P1 betonar kunskaps- och medieproduktion som en projektorienterad arbetsprocess 
P2 betonar metoder för att undersöka och berätta 
P3 fokuserar på att vara verksam i offentligheten 
P4 och P5 är fördjupningskurser som lyfter nivån både vetenskapligt och 
gestaltnings/produktionsmässigt genom att tillhandahålla mer avancerade 
”verktyg” och ställa högre krav på studenternas arbeten 
P6 innebär att studenten genomför ett självständigt projekt (ungefär som ett 
gesällarbete) och därigenom dels konsoliderar och utvecklar sina kunskaper, dels 
påbörjar steget ut i yrkeslivet 
 
(Se bilaga 7 och 8 för exempel på hur denna sekvens av olika fokus presenteras för 
studenterna i samband med kursintroduktioner.) 
 
Varje kurs är således upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska 
studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Studenten har 
ett tydligt medägarskap i läruppgiften. Undervisningen sker främst i form av 



LINKÖPINGS	UNIVERSITET	
FILOSOFISKA	FAKULTETEN/PROGRAMANSVARIG,	KSM	

Kvalitetsrapport		
Kultur,	samhälle,	mediegestaltning	

3(28)	
	
 

	
	
	
	
	
 

handledning men stöds också genom seminarier (gestaltningsseminarier, tematiska 
seminarier samt metodseminarier), föreläsningar, workshops, och laborationer. 
Alla studenter undervisas integrerat och parallellt i varje kurs av både 
akademiker/forskare och kultur/medieproducenter och alla studenter arbetar i 
varje kurs med teori, metod och produktion av såväl uppsatser/rapporter som 
medieproduktioner.  

 
Kursen/projektblocket är uppdelad i två distinkta faser: 
 
fas 1 vinjett och verktygsfas – här tillägnar studenten sig vetenskapliga och 
gestaltnings/produktionsverktyg för kunskaps- och innehållsdriven 
mediegestaltning, inklusive kunskaper inom huvudområdet 

 
fas 2 projektarbetsfas – här genomför studenten (i en projektgrupp) ett integrerat 
projekt med innehållsdriven mediegestaltning inkluderande uppsats och 
produktion 

 
De båda faserna binds samman av momentet idéutveckling. Idéutvecklingen för 
projektarbetet utgår från de verktyg och kunskaper (perspektiv, begrepp, empiriska 
fall, kunskapsstoff, teorier) som ges under fas 1. Idépresentationen (ett gemensamt 
event där projektgrupperna presenterar och diskuterar sina projektplaner inför hela 
”klassen”, en grupp lärare samt ofta gäster från relevanta externa verksamheter) 
ligger ungefär mitt i kursen och avgränsar de båda faserna från varandra. 

 
I bilaga 1 finns en grafisk presentation av kursuppläggningen i P4. (De andra 
kurserna har en liknande uppläggning.) I bilaga 4 (utdrag från studiehandledningen 
för P4) återges hur projektblockets olika arbetsfaser präglar studierna och hur de 
spelar in relativt utbildningens övergripande mål. I bilaga 4 finns vidare en 
veckoöversikt av kursen där de båda kursfaserna tydligt framgår, inklusive när olika 
examinerande uppgifter inom kursen är förlagda. 

 
På sida 13 i bilaga 4 finns den uppdragsformulering som projektarbetet, och 
idéutvecklingen inför detta projektarbete, i kursen ska bedrivas från. Här framgår 
bland annat att uppdraget är att utforma och genomföra ett sammanhållet, 
innehållsdrivet kunskaps- och gestaltningsprojekt som tar utgångspunkt i 
innehållet i kursens fas 1, och som vidare tar sin utgångspunkt i en analys av vilken 
publik eller ”målgrupp” som det kunskapsbaserade innehållet är tänkt att gestaltas 
för och förmedlas till. 
 
Projektblocksuppläggningen, med projektarbete och studentaktiv pedagogik 

- ger en form där lärandemoment av mer traditionellt slag (föreläsningar, 
seminarier, fastställd kurslitteratur) förenas med workshops och med 
studenternas eget projektarbete 
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- är den organisatoriska form som håller samman det dubbla – akademiska och 
gestaltningsorienterade – perspektivet 

- innebär studentaktiva arbetsformer – inhämtande av föreskrivna kunskaper 
och kompetenser sker inom samma ram som eget (självstyrt) 
kunskapssökande och egen kompetensuppbyggnad  

- innebär att studenten har eget delägarskap/ägarskap i lärandet 

- ger utrymme för studenternas intressen, frågeställningar och erfarenheter att 
få genomslag i val av fördjupningsområde, egen fördjupning i projektarbetet, 
och  

- innebär att undervisningen i vetenskaplig metod direkt kan situeras i en 
kontext där metodkunskaper förutsätts och tillämpas 

- innebär att undervisningen i mediegestaltning och produktion direkt kan 
situeras i en kontext där gestaltnings/produktionskunskaper förutsätts och 
tillämpas 

- innebär att studentens reflektion över sin egen kompetens direkt kan utgå 
från situationer där denna kompetens – vetenskaplig och beträffande 
mediegestaltning – tillämpas i praktiken 

- innebär att studentens reflektion över den vetenskapliga kunskapens roll i 
relation till etiska och samhälleliga frågor kan kan utgå från konkreta fall av 
kunskapsproduktion och kunskapsförmedling 

- innebär att studentens reflektion över kunskapsförmedlarens (gestaltarens) 
roll i relation till etiska och samhälleliga frågor kan kan utgå från konkreta 
egna erfarenheter av kunskapsproduktion och kunskapsförmedling 

- innebär att studenten visar upp sin kompetens och sin 
kunskapsproduktion/kunskapstillägnande också i offentliga situationer 

- ger förutsättningar för att studenternas projekt kan få genomslag också 
utanför utbildningen (genom offentliga visningar, förläggande av 
projekt/produktioner till offentliga miljöer, pressmeddelanden etc) 

- innebär att studierna bedrivs i former som är realistiska i förhållande till vad 
studenten möter i arbetslivet 

- ger förutsättningar för att direkt knyta in yrkeslivskompetens i olika moment 
och lärandesituationer 

- ger möjligheter för studenterna att knyta projektet direkt till relevanta 
institutioner, arenor och samarbetspartners utanför universitetet 

- ger möjligheter för studenten att låta det avslutande projektet leda vidare 
direkt över till yrkeslivet 
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Projektblocksformen skapar slutligen lärandesituationer med ”a sense of urgency”, 
starka incitament att hålla tidsplaneringen och genomföra varje moment på så bra 
sätt som möjligt. Man måste slutföra saker i rätt tid för att kunna gå vidare i 
projektprocessen, och man måste lära sig det man ska för att kunna vara en 
fungerande samarbetspart i en projektgrupp och för att kunna visa upp något man 
är nöjd med vid offentliga presentationer. Projektuppläggningen innebär alltså ett 
framåtsyftande lärande där varje examination också är ett steg i en framåtriktad 
arbetsprocess, ett steg som måste tas för att komma vidare mot slutmålet (snarare 
än en avkollning av kunskaper som därefter kan föras till protokollet och läggas ad 
acta). 
 

 
KSM och huvudområdet kultur och mediegestaltning  
 
Kultur och mediegestaltning är ett tematiskt definierat huvudområde som har sin 
kärna på ett fält där olika kultur- och samhällsvetenskaper överlappar såväl 
inbördes som med tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade 
kunskapstraditioner. Det betonar växelspelet mellan teoretiskt underbyggt 
gestaltningsarbete inom kommunikativa och interaktiva medier (dvs. IT-baserade 
auditiva, visuella och rumsliga medier) och studiet av gestaltning utifrån kultur-, 
samhälls- och medieteoretiska aspekter. På en övergripande nivå kan 
huvudområdet också beskrivas utifrån vad som anges i programmålen. 
 
Det övergripande målet är att studenten efter utbildningen själv ska kunna 
producera kunskapsinnehåll och kunna gestalta och förmedla sådant innehåll. En 
viktig del av detta innehåll är att tillägna sig ”vetenskapliga verktyg att 
problematisera, analysera, förstå och förklara det samhälle som man verkar inom, 
och den historia och de traditioner som formar detta samhälle”. I bilaga 4 
(studiehandledningen för P4) finns på sidan 4 en kort beskrivning av hur detta mål 
implementeras i en av programmets kurser.  
 
Programmet ska enligt utbildningsplanen särskilt erbjuda fyra vetenskapliga 
ingångar för produktionen av kunskapsinnehåll:  
 
1. Ett område tar fasta på kulturarv och är fundamental för länkningen till 
museiområdet och utställningsmediet. Nya frågor som den ökande globaliseringen, 
medialiseringen och marknadiseringen har komplicerat bilden av vad kultur kan 
tänkas vara och hur den bör hanteras och studeras. Området studerar och 
analyserar kulturarvet som ett historiskt, kulturellt, politiskt och samhälleligt 
fenomen.  
 
2. Ett område tar fasta på teknik och samhälle och är fundamentalt för förståelsen 
av medieverksamhet och mediesektorn som teknik. Inom detta område 
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introduceras samtida och historiska perspektiv på visuell kultur, vetenskaplig 
visualisering och visuell populärkultur men också de olika medietekniker som 
utnyttjas för förmedlingen av vetenskap. 

 
3. Ett område tar fasta på gestaltning i tvärkulturellt och historiskt perspektiv och 
är fundamentalt för förståelsen av olika medieproduktioner som just gestaltning. 
Området täcker olika gestaltningsformer, deras tillkomstvillkor och 
uttrycksmöjligheter, i ett historiskt och tvärkulturellt perspektiv. Här ingår 
formvärld, gestaltningsmedel, berättelseelement inom olika kulturella 
uttrycksformer. 

 
4. Ett område tar fasta på medier i samhällsperspektiv och är fundamentalt för 
förståelsen av medierna som samhällspraktik. Området studerar medierna och 
människan i förhållande till den publika sfären utifrån kulturteori och etnografisk 
metod. På mikrosociologisk nivå analyseras hur människor omorganiserar sitt liv 
och skapar sin identitet och mening genom olika vardagliga aktiviteter. På 
kommunikationssociologisk nivå studeras offentlighet samt mediernas och 
samhällets diskurser, makt, demokrati och politik.  
 
Beträffande medieområden ligger fokus på interaktiva och kommunikativa 
medier, dvs IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. Inom ett 
tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska 
plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, 
rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, 
konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. 
Utbildningsplanen sammanfattar medieområdena under de nominella hattarna 
audio, video, utställningar. 

 
 

Programmets kvalitetssäkringsarbete 
 

Även om mallen för kvalitetsrapporten inte innehåller några föreskrifter om att 
redovisa hur utbildningen själv bedriver sitt kvalitetsarbete, kan det nog förutsättas 
att alla utbildningar faktiskt bedriver ett kontinuerligt arbete med att säkra och 
utveckla kvaliteten och har gjort så alldeles oberoende av de olika granskningar de 
varit föremål för. I alla händelser har KSM alltsedan starten arbetat med 
kvalitetsfrågor. Här ska kort beskrivas hur detta arbete går till och vilka särskilda 
rutiner som har etablerats för kvalitetssäkringen av programmets kurser. 

 
På en alldaglig nivå utvärderas och förbättras kursmoment och kurser löpande 
utifrån informell och mer formell kollegial diskussion, lärares erfarenheter, 
responsen från studenter och studenternas prestationer. När en kurs ska ges 
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inhämtar de kursansvariga erfarenheter från förra kurstillfället och stämmer av 
dem i kollegiet. Programansvarig deltar i dessa diskussioner. 

 
Som ett led i kvalitetsarbetet har programledningen tillsammans med 
utförarorganisationen (den avdelning vid ISAK som något förvirrande även den 
kallas KSM) etablerat också en formell ordning för beställningsdialogen inför varje 
genomförande av en kurs. Här preciseras kursansvarigas ansvar i relation till 
avdelning och program samt en tidtabell för olika steg i beställningsdialogen (se 
bilaga 9, Kursansvar för programkurs). (I en särskild samarbetsmapp på Lisam 
finns instruktionen för kursansvariga tillsammans med utbildningsplan, 
ämnesbeskrivning och andra dokument som kursansvarig behöver ha tillgång till.) 
Härigenom kan programansvarig säkra kvaliteten på kursen (vilket sällan är något 
problem utom beträffande enskilda moment) och framför allt löpande se till att alla 
kurser utformas utifrån programmets övergripande behov och på så sätt att de 
länkar in på avsett sätt i den övergripande utbildningsprogressionen. 

 
Ett annat led i det pågående kvalitetsarbetet är att programledningen – utifrån en 
analys av hur de olika programkurserna fungerar och hur de bidrar till 
programmets övergripande utbildningsgång samt utifrån inhämtande av förslag 
från lärarna om hur kurserna kan förbättras – tagit initiativ till och lett arbetet med 
att (inom de ramar som ges av kursplanerna) göra en större revision av 
programmets inledande kurser. P2 fick en ny utformning ht2016, P1 har gjorts om 
på genomgripande sätt till ht2017. Den formella proceduren är att programansvarig 
först utformar en skriftlig kursbeställning vilken är utgångspunkten för 
beställningsdialogen. I praktiken har kurserna omarbetats genom ett nära 
samarbete mellan programansvarig, kursansvariga, och andra inblandande lärare.  
 
 
Utvecklingsområden i det fortsatta kvalitetsarbetet 
 
Utifrån resultatet av den genomgång av olika kvalitetsaspekter som nu strax följer 
vill vi redan här lyfta fram de utvecklingsområden som vi sammantaget anser 
särskilt angelägna. 
 
1.  Framtidssäkring av programmet. KSM planerades med start 1996 och 
reviderades i Bolognaprocessen med start 2006. Nu har det gått ytterligare tio år 
och det kan vara dags att återigen se över programmet. Flera aspekter behöver 
vägas in i en sådan översyn. Lärarkollegiet står inför en generationsväxling – alla 
lärare lär vara pensionerade inom 20 år, och ett antal redan inom 10 år. Den 
grundläggande idén med projektuppläggning och studentaktiv pedagogik har visat 
sig framgångsrik och bör vara utgångspunkten vid en översyn, men det kan finnas 
behov av att samtidigt – och utan att ge avkall på projektuppläggningen – 
effektivisera undervisningen. Huvudområdet står naturligtvis fast, men det hindrar 
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inte att vi ser över hur de vetenskapliga respektive mediegestaltnings/produktions-
orienterade komponenterna i huvudområdet ska preciseras.  

 
Indelningen i de tre medierna audio, video och rumsliga medier/utställningar – är 
den fortfarande relevant? Att medier och IT smälter samman var utgångspunkten 
redan vid programutvecklingen 1996, men samtidigt har digitaliseringen tagit 
åtskilliga nya steg och riktningar sedan dess. Hur kan detta bäst tillvaratas och 
organiseras?  
 
På den vetenskapliga sidan står det naturligtvis fast att – i enlighet med 
ämnesbeskrivningen (den av fakulteten fastställda beskrivningen av huvudområdet) 
– utbildningen ska vara tvärvetenskaplig, inrymma både kulturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga inriktningar, ta fasta både på gestaltning i sig och på 
gestaltningsprocessernas samhälleliga villkor och konsekvenser, samt arbeta utifrån 
nutids-, historiskt och kulturellt jämförande perspektiv. Likaså står målet fast att ge 
vetenskapliga verktyg att problematisera, analysera, förstå och förklara det samhälle 
som man verkar inom, och den historia och de traditioner som formar detta 
samhälle. Men de fyra vetenskapliga ingångar som utbildningen arbetar med 
(kulturarv, teknik och samhälle, gestaltning i historiskt och tvärkulturellt 
perspektiv, samt medier i samhällsperspektiv) utvecklades till programstarten 1997 
och behöver nu stämmas av mot utvecklingen inom relevanta forskningsfält sedan 
dess. Ska det vara just dessa fyra inriktningar? Hur kan de formuleras utifrån 
dagens forskningsläge? Vilka andra tematiker har aktualiserats i forskningen och 
hur kan de tillföras programmet? 
 
Med tanke på lärarkollegiets åldersprofil (se ovan!) är det särskilt viktigt att 
programöversynen inte avpassas efter det nuvarande kollegiets 
forskningsinriktningar och kompetenser, utan att insikter och inspel från en yngre 
generation av lärare/forskare och lärare/mediegestaltare – den generation som på 
inte särskilt lång sikt kommer att driva utbildningen – på ett fundamentalt sätt 
beaktas i utvecklingsarbetet. Här måste processen involvera kompetens från olika 
relevanta forskningsmiljöer inom LiU, inklusive sådana utanför ISAK. 
 
2. Forskningsanknytning. Både för framtidssäkringen av programmet och för 
dess vitalitet i närtid behöver närheten till aktuell forskning utöver den som bedrivs 
av programmets egna lärare förstärkas. Studenterna behöver möta fler forskande 
lärare än de som finns i utförarenhetens kollegium (bilaga 10). En öppning för detta 
utvecklingsområde kan finnas i ISAKs organisatoriska översyn vilken bland annat 
syftar till att göra lärare vid undervisningsenheter mer delaktiga i forskningsmiljön 
vid tema Q. Men utvecklingen av forskningsanknytningen måste inkludera även 
andra relevanta forskningsmiljöer (se nedan under aspekten 
Forskningsanknytning). 
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3. Jämställdhet. Som beskrivs under Studentperspektiv och Perspektiv: 
jämställdhet nedan drog programmet under 2015–16 igång ett utvecklingsprojekt 
inom jämställdhetsområdet, i dialog med studenter, och med deltagande av olika 
lärare i kollegiet. Som en följd av nerdragningarna på avdelningen (där 
projektledaren för jämställdhetsprojektet blev övertalig och numera finns på annan 
LiU-institution) ligger detta utvecklingsprojekt nu på is. Det behöver återupptas. 
 
4. Måluppfyllelse. Som framgår av genomgången nedan av denna aspekt – och 
som också framkom vid UKÄs senaste kvalitetsgranskning av utbildningen – säkrar 
utbildningen uppfyllandet av de nationella examensmålen med betryggande 
marginal. Vad som gärna kan göras i samband med att kurserna ses över vid 
framtidssäkringen av programmet är att formulera kursmål som mer explicit 
(snarare än underförstått) anknyter till examensmålen. 
 
5. Arbetslivsperspektiv. Som framgår av genomgången nedan av detta 
perspektiv har det ganska framgångsrikt säkrats att utbildningen är användbar och 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. Detta är dock något som måste 
upprätthållas kontinuerligt. En fråga här är förnya analysen av vilka nya områden 
inom arbetslivet som de facto är relevanta för studenterna och se till att de på 
lämpligt sätt knyts till utbildningen. Ett annat led i detta utvecklingsområde kan 
vara att se över de utbildningsmoment som förbereder studenten för egen 
verksamhet – frågor kring projektledning, entreprenörskap, kulturfältet och 
liknande. 

	

Aspekt:	Måluppfyllelse		

I bilaga 3, kolumnen längst till höger, beskrivs hur projektuppläggningen och den 
därmed förenade studentaktiva pedagogiken, där studenten har tydligt delägarskap 
i kunskapsbildningen, stödjer och bidrar till att säkra uppfyllandet av varje delmål i 
den generella examensordningen. Raden av projekt som resulterar i såväl uppsatser 
och produktioner ger studenterna en rutiniserad förmåga att konsekvent arbeta 
utifrån ett vetenskapligt synsätt och med vetenskapliga metoder, en förmåga att 
självständigt identifiera, definiera, strukturera, analysera och förmedla kunskap, 
och en vana vid att presentera, kritisera och försvara den kunskap de producerar.  
 

 
Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination.  

 
Den generella bilden är – i linje med vad som sagts ovan om hur programkurserna 
så att säga härleds deduktivt från de övergripande programidéerna – att de 
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nationella delmålen stöds av samtliga kurser (men med successivt ökade krav, ökat 
djup, ökad komplexitet). Se de båda matriserna där de nationella examensmålen 
relateras till kursmål och kursinnehåll (bilaga 2) respektive lärandeaktiviteter, 
examination och projektuppläggningen (bilaga 3). De första terminernas kurser 
lägger grunden för måluppfyllelsen av de nationella målen, andra årets kurser höjer 
ribban till fördjupningsnivå, och under tredje året säkras målen slutligen och på 
kandidatnivå. Se exempelvis delmål 1b, som avser tillämpliga metoder inom 
området. Grundläggande metod introduceras och tillämpas under första året (P1, 
P2, P3) – den första programkursen inleds med en metodorienterad övning (se 
bilaga 4, Uppdragsbeskrivning KinoEye). Under andra året (P4, P5) betonar mål 
och aktiviteter självständig förmåga att arbeta med vetenskapliga metoder. Under 
det avslutande kandidatåren är målnivån ”ett kvalificerat vetenskapligt 
undersökningsprojekt”.  

 
Det finns några undantag från denna generella bild av hur de olika kurserna bidrar 
till måluppfyllelsen. 

 
När det gäller delmål 1a (kunskap och förståelse inom huvudområdet) säkras det 
framför allt under de första terminerna (P1, P2 och P3) även om också de följande 
kurserna – som de båda matriserna i bilaga 2 respektive 3 visar – ger vissa bidrag.  

 
För delmålen 1c och 1d (fördjupning inom någon del respektive orientering om 
aktuella forskningsfrågor) är bilden den omvända. Dessa delmål säkras – naturligt 
nog – främst av kurserna på fördjupnings- (P4 och P5) och kandidatnivå (P6) även 
om framför allt forskningsdelmålet (1d) introduceras genom olika lärandeaktiviteter 
under de första terminerna. 

 
Sammanfattningsvis visar de båda matriserna (bilaga 2 och 3) på att samtliga delar 
av de nationella examensmålen säkerställs på ett betryggande sätt genom kursmål, 
kursinnehåll, lärandeaktiviteter, examination samt inte minst med hjälp av 
projektuppläggningen. Det finns inga tomma eller nästintill tomma rutor i 
matriserna. Det hindrar inte att det finns utrymme för förbättringar – beträffande 
vissa delmål kunde kursmålen förtydligas och utvecklas så att det som faktiskt ingår 
och examineras i en kurs syns mer explicit i målen snarare än som i vissa fall mer 
underförstått och indirekt (se kommentarerna i bilaga 2). 
 
 
Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  
 
Som ett led i de senaste årens kvalitetsarbete har utbildnings- och kursmålen lyfts 
fram i kursdokument (studiehandledningar, kravspecifikationer, se exempel i bilaga 
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5 och 6) och vid kursintroduktioner (se exempel från kursintroduktioner i bilaga 7 
och 8). Vi utgår då främst från de övergripande mål som utbildningen har och visar 
hur kursen relaterar till dessa mål.  

 
I kursintroduktionen till P2 (bilaga 7) visas exempelvis hur målen relaterar till 
kursens fokus på etnografiskt och dokumentärt berättande. I kursintroduktionen till 
P3 (bilaga 8) visas hur precis samma målformuleringar här relaterar till denna kurs' 
tonvikt på att vara verksam i offentligheten – den publika kunskapsarbetaren, 
kommunikatören och gestaltaren. Som framgår placerar kursintroduktionerna 
också in den aktuella kursens fokus i programmets kurssekvens. 

 
Studiehandledningen för P4 (se bilaga 5) börjar direkt med att relatera kursen till 
utbildningens övergripande mål (bilaga 5 s 1–2), och detta följs sedan upp i 
beskrivningen av kursens tema (bilaga 5 s 4) samt i uppdragsbeskrivningen av 
kursens projektarbete (bilaga 5 s 13).  

 
Kravspecifikationen för vetenskaplig undersökning och uppsats (bilaga 6) under 
kandidatåret (P6) relaterar först mer översiktligt uppsatsarbetet till kursens mål, 
utbildningens mål och de nationella examensmålen (bilaga 6 s 3–4). Utifrån en 
sammanställning av utbildningsmål och examensmål för kandidatexamen 
(sammanställningen ingår i kursdokumenten och är tillgänglig i Lisam men biläggs 
inte här) går kravspecifikationen sedan igenom hur varje del i uppsatsen relaterar 
till olika mål (bilaga 6 s 6–10) och hur detta ligger till grund för bedömningen och 
examinationen av uppsatsen. 
 
 
Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 
 
Den deduktiva organiseringen av kursernas uppläggning och innehåll innebär (som 
nämnts ovan) att relationen mellan programmets kurser är progressiv, inte additiv. 
För att repetera från presentationen ovan av hur examensmålen säkerställs: Den 
generella bilden är att de nationella delmålen stöds av samtliga kurser men med 
successivt ökade krav, ökat djup, ökad komplexitet. Progressionen framgår i de 
båda matriserna där de nationella examensmålen relateras till kursmål och 
kursinnehåll (bilaga 2) respektive lärandeaktiviteter, examination och 
projektuppläggningen (bilaga 3). De första terminernas kurser lägger grunden för 
måluppfyllelsen av de nationella målen, andra årets kurser höjer ribban till 
fördjupningsnivå, och under tredje året säkras målen slutligen och på kandidatnivå.  

 
Återigen kan vi ta metodmomenten och delmål 1b som exempel. Grundläggande 
metod introduceras och tillämpas under första året (P1, P2, P3) – den första 
programkursen inleds med en metodorienterad övning (se bilaga 4, 
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Uppdragsbeskrivning KinoEye). Under andra året (P4, P5) betonar mål och 
aktiviteter självständig förmåga att arbeta med vetenskapliga metoder. Under det 
avslutande kandidatåren är målnivån ”ett kvalificerat vetenskapligt 
undersökningsprojekt” och kravspecifikationen för uppsatsen (bilaga 6, s 8) ställer 
preciserade krav på en utförlig metodpresentation som förankras i vetenskaplig 
speciallitteratur snarare än generella metodböcker. 
 
 
Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid?   

 
Projektuppläggningen skapar starka incitament för studenten att slutföra varje 
deluppgift/examination inom den givna tidsramen. De vetenskapliga verktyg och de 
gestaltnings/produktionsverktyg för kunskaps- och innehållsdriven 
mediegestaltning – inklusive kunskaper inom huvudområdet – som den inledande 
fasen av en kurs tillhandahåller behövs exempelvis för den därpå följande 
projektarbetsfasen. Under själva projektarbetet finns två ytterligare incitament till 
att hålla tiderna: trycket från medlemmarna i den projektgrupp man tillhör, och 
önskan att faktiskt ha något vettigt att presentera vid idé- och 
projektpresentationer. För längre arbeten ingår också obligatoriska etappseminarier 
(25%-seminarier, 50%-seminarier och liknande) vilka dels förstärker studentens 
incitament att hålla tiden, dels gör det möjligt för lärarna att hålla koll på studenter 
som eventuellt blir efter med sitt arbete. 

 
Undervisningen består till betydande del av handledning i mindre konstellationer 
och härigenom kan studenter som blivit efter med något studiemoment fångas upp.  

 
För studenter som inte lyckas med att hålla tiden erbjuds nya inlämningstillfällen 
för olika uppgifter, och nya tillfällen för exempelvis slutseminarier och oppositioner 
för uppsatser. 
 

Aspekt:	Utformning	och	genomförande		

En grundläggande programidé i KSM avser just aspekten utformning och 
genomförande, nämligen projektuppläggningen och den studentaktiva 
pedagogiken. Denna utgår bland annat från att säkra att utbildningen är relevant 
för yrkeslivet (se vidare nedan under Perspektiv: arbetsliv) och är vidare avgörande 
för det sätt som utbildningen säkrar måluppfyllelse och forskningsanknytning. 
Projektblocksformen implementeras – på lite olika sätt – i samtliga programkurser. 
Detta har presenterats mer utförligt under Inledning och sammanfattning av 
utvecklingsområden ovan. I redogörelserna nedan är framställningen mer 
kortfattad. 
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Vilka pedagogiska modeller används och hur tillämpas de inom 
utbildningen?  
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser?  
 
Den övergripande pedagogiska modell som utbildningen genomgående tillämpar 
innebär bland annat att studenterna måste ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser. 
Dessa båda frågor diskuteras därför tillsammans. 

 
Programmets pedagogik är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där 
teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Till 
sin form är programmets kurser organiserade som projektblock. Detta möjliggör 
studentcentrerade arbetsformer tillsammans med en integration av akademiska och 
gestaltningsorienterade perspektiv. Studierna inom de olika projektblocken bedrivs 
huvudsakligen i projektgrupper men de innehåller också moment av individuellt 
arbete. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika 
projektgruppskonstellationer. Undervisningen sker främst i form av handledning 
men stöds också genom seminarier (gestaltningsseminarier, tematiska seminarier 
samt metodseminarier), föreläsningar, workshops, och laborationer. Studenten har 
ett tydligt medägarskap i läruppgiften. Arbetsformen är utformad för att studenten 
aktivt ska skapa sin roll som kunskapssökare, som kritiker, och som 
kulturproducent. Inhämtande av föreskrivna kunskaper och kompetenser sker inom 
samma ram som eget (självstyrt) kunskapssökande och egen 
kompetensuppbyggnad. De studerande lär sig att formulera en idé och hur man går 
från idé till färdig (vetenskaplig såväl som gestaltningsmässig) produktion. 
Samtidigt som studenten inhämtar akademiska kunskaper lär hon/han sig förmedla 
dem till andra. 
 
Projektuppläggningen förutsätter att studenterna gör aktiva val och avgränsningar 
av studieämne, av vetenskapligt och gestaltningsmässigt eget perspektiv samt av 
presentationsform. Uppläggningen innebär också att utbildningens olika moment 
är framåtsyftande: studenterna ska vara framme vid viss kompetens och vissa 
konkreta prestationer vid viss tidpunkt och lärandet motiveras av denna vetskap 

 
Genom projektarbetena lär sig studenten att tänka i termer av tid- och 
resurshushållning – hur man planerar, driver och leder ett projekt på ett sådant sätt 
att man blir klar i tid och inte gör av med mer resurser än man har budget för. 
Projektarbetsformen gör härigenom studenten rustad för en verklighet där 
entreprenörs- och frilansförmåga samt förmåga att samarbeta är viktiga för 
framgång i yrkesverksamheten.  
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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?  
 
Utbildningen förutsätter tillgång till dels teknisk utrustning för medieproduktion, 
dels tillgång till lokaler av två slag. För det första behövs redigeringsrum, 
utställningsateljéer, radiostudior och liknande för själva produktionsarbetet. För 
det andra förutsätter det stora inslaget av projektarbete i grupp tillgång till rum där 
projektgruppen kan träffas och bedriva sitt arbete (dvs grupprum och liknande). De 
särskilda utmaningar som här finns handlar dels om att säkra att studenterna 
produktionstekniken inte bara finns utan också är up-to-date och fungerande 
(kameror, ljudinspelare, datorbaserad redigering, särskild programvara etc), dels 
om att logistiken när en flera årgångar studenter har behov av utrustning och 
lokaler. Detta har hittills fungerat väl, men det kan finnas utrymme för 
effektiviseringar.  
 

 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande?  
 
För varje kurs och varje examinerande moment i en kurs finns det dokument som 
tydliggör vilka krav som ställs – studiehandledningar, kravspecifikationer, 
instruktioner. Exempel på sådana dokument finns som bilaga 4 
(uppdragsbeskrivningen för den första kursens nästintill första moment), bilaga 5 
(studiehandledning för P4 inklusive uppdragsbeskrivningen för kursens 
projektarbete) samt bilaga 6 (kravspecifikation för vetenskaplig undersökning och 
uppsats i P6). Till workshops och seminarier finns också skriftliga instruktioner. Vid 
sidan av alla dessa dokument (i studiehandledningen för P4 finns exempelvis 12 
stycken olika kravspecifikationer/instruktioner – se innehållsförteckningen i bilaga 
4 – och härtill kommer instruktioner för de olika seminarierna m m inom kursen) 
ges också muntliga förtydliganden och uppföljningar av vilka krav som ställs. 

 
 
Utvecklingsområden 
 
Utbildningens utformning och genomförande har haft betryggande bärkraft över 
utbildningens nu 20 år och har samtidigt fortlöpande finslipats. Det är alltså inte 
denna aspekt som bör prioriteras som utvecklingsområde. Ett utvecklingsarbete 
som påbörjats och bör fortsättas är dock att se över hur undervisningen kan 
effektiviseras utan att vi ger upp något av projektuppläggningen och den 
studentaktiva pedagogiken.  
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Aspekt:	Forskningsanknytning		

Den projektupplagda och studentaktiva pedagogiken är fundamentet för 
utbildningens forskningsanknytning. Eget kunskapssökande, en forskande 
arbetsprocess och ett vetenskapligt arbetssätt ingår – med successivt höjda krav – 
som en integrerad del av uppläggningen. 
 

 
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?  

 
LiU har ju valt att inom de områden som är främst relevanta för KSM lägga 
utbildning och forskning i skilda enheter. Det kan säkert ha många bra effekter –
 exempelvis att koncentrera knappa forskningsresurser så att man får något ut av 
dem – men det ställer särskilda krav på grundutbildningsmiljöer för att 
forskningsanknyta utbildningen.  

 
Kultur och mediegestaltning är ett tvärvetenskapligt huvudområde och har 
naturliga kopplingar till flera tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Inte minst har 
doktorander från Remeso, tema Q, tema T, tema M och tema B medverkat i 
utbildningen, inte bara som handledare utan också genom att ge egna – och av 
studenterna mycket uppskattade – fördjupningsseminarier i P4 och P5.  

 
Från och med årsskiftet 2017/18 organiserar ISAK om sin forskning i två 
bemärkelser. Dels slås avdelningen för KSM (inte att blanda ihop med KSM-
programmet) ihop med avdelningen för tema Q. Dels organiseras forskningen som 
en gemensam angelägenhet för hela institutionen, så att docenter och (biträdande) 
professorer även vid andra enheter engageras i forskningsmiljön. 

 
Samtidigt är utförarenheten en relevant miljö för utbildningen, både vetenskapligt 
och professionsmässigt. Det undervisande lärarkollegiet utgörs av aktiva forskare 
och medieproducenter. Normalt bedriver en eller flera av de vetenskapliga lärarna 
externfinansierad forskning vid sidan av undervisningen (f n gäller detta 2 av  de 
vetenskapliga lärarna, en tredje har nyligen avslutat ett större forskningsprojekt). 
Även i perioder utan externa forskningsprojekt publicerar lärarna sig regelbundet i 
olika vetenskapliga fora (peer-review-tidskrifter, antologier m m). På motsvarande 
sätt tjänstgör de gestaltande/producerande lärarna huvudsakligen på deltid och 
bedriver egen konstnärlig/gestaltande/producerande verksamhet vid sidan av 
undervisningen.  
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På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning?  

 
Relevant forskning förs in i utbildningen på flera olika sätt. Redan under de första 
terminerna finns utbildningsmoment där lärare utgår från sin egen forskning och 
den internationella forskningskontext som den egna forskningen ingår i. Andra 
utbildningsmoment utgår från annan relevant forskning. Under P4 och P5 – 
utbildningens båda fördjupningskurser – utgår både föreläsningar och seminarier 
från aktuell forskning inkluderande egen sådan.  

 
Några exempel från första terminerna: Economou presenterar forskning kring plats, 
rum och deltagare respektive ”Childhood re-edits” på YouTube, båda utifrån egna 
forskningsartiklar. Axelsson presenterar aktuell kulturarvsteori utifrån bland annat 
hennes egen forskning om industrilandskapet och digitalisering av kulturarv. 
Grandin diskuterar kulturarv och etnografiska och dokumentära framställningssätt 
i musikvideo utifrån två aktuella egna publikationer baserade på hans forskning i 
Nepal. 

 
Några exempel från påbyggnadskurserna: de valbara seminarieserierna är 
utformade utifrån seminarieledarens egen forskningprofil, exempelvis serier som 
utgår från aktuell genusvetenskaplig forskning (Axelsson) och från det nyskapade 
fältet Critical Future Studies (Godhe, som i internationellt samarbete bidragit till att 
utveckla detta fält). De valbara seminarieserierna i P4 och P5 använder nästan 
uteslutande internationell forskningslitteratur, ibland tillsammans med 
seminarieledarnas egen forskning. Även föreläsningarna under dessa båda kurser 
utgår från aktuell forskning, ibland föreläsarens egen. Under en lång period 
engagerades doktorander från relevanta forskningsmiljöer (jfr ovan) för att själva 
utforma och genomföra seminarieserier utifrån den egna forskningsinriktningen. 

 
Projektblocksformen stödjer att studenterna inte bara får del av aktuell forskning, 
utan också själva aktivt söker och arbetar med sådan forskning. I studenternas 
vetenskapliga undersökningar och uppsatser förutsätts redan första terminen att de 
även anknyter till forskningslitteratur (jfr aspekten Måluppfyllelse ovan).  
 

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

 
Projektblocksformen, där studenterna i varje kurs genomför och rapporterar egna 
undersökningar, är grunden för att studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt 
arbetssätt. Inom de olika kurserna utför studenterna projekt resulterande i såväl 
uppsatser och produktioner och får således en rutiniserad förmåga att konsekvent 
arbeta utifrån ett vetenskapligt synsätt och med vetenskapliga metoder, en förmåga 
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att självständigt identifiera, definiera, strukturera, analysera och förmedla kunskap, 
och en vana vid att presentera, kritisera och försvara den kunskap de producerar.  

 
Naturligt nog skärps kraven på vetenskaplighet progressivt genom utbildningen. 

 
Studenternas undersökningar stöds i varje kurs genom metodundervisning 
(föreläsningar och seminarier) och handledning där olika lärares egna erfarenheter 
av att genomföra forskningsstudier tas tillvara. 
 

 
Utvecklingsområden 

 
De aktuella utmaningarna beträffande forskningsanknytning sammanfaller med 
vad som sägs under Lärarkompetens i nästa avsnitt.  

 
Härutöver är det viktigt att se till att omorganiseringen av forskningen (se ovan) 
kommer utbildningen tillgodo. Kanske kan studentprojekt knytas till pågående 
forskningsprojekt? Kanske kan forskningsmiljön vid tema Q bli synligare i 
utbildningen? Kanske kan utbildningens lärarkollegium ytterligare vässa sin 
forskningskompetens genom närmare knytning till tema Q? 

 
Vidare behöver närheten till aktuell forskning utöver den som bedrivs av 
programmets egna lärare förstärkas. Studenterna behöver möta fler forskande 
lärare än de som finns i utförarenhetens kollegium (bilaga 10). Utvecklingen av 
forskningsanknytningen måste inkludera även andra relevanta forskningsmiljöer 
(se nedan under aspekten Forskningsanknytning). 

	

Aspekt:	Lärarkompetens		

Till skillnad från sådana huvudområden som sociologi, konstvetenskap, idé- och 
lärdomshistoria eller historia sammanfaller huvudområdet kultur och 
mediegestaltning inte med en hävdvunnen vetenskaplig disciplin. Istället för lärare 
med samma kompetens som inriktar sig på olika tillämpningsområden förutsätter 
huvudområdet kultur och mediegestaltning lärare med olika kompetenser som 
inriktar sig på ett gemensamt tillämpningsområde. Huvudområdet kultur och 
mediegestaltning är både tvärvetenskapligt och tvärmedialt. Huvudområdet bygger 
på att bryggor slås ”på tvären” mellan olika vetenskapliga discipliner och olika 
mediala gestaltnings- och produktionstraditioner, samt dessutom mellan vetenskap 
och gestaltning.  

 
Utbildningsplanen för kandidatprogrammet preciserar hur mångfalden i 
disciplinära och mediala kompetenser organiseras i medier respektive vetenskapliga 
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kunskapsområden. Denna mångfald är en förutsättning för programmet (och för 
examen i huvudområdet). Inom både kunskapsområden och medier förutsätts att 
lärarna har en profil som aktiva forskare respektive medieproducenter och att de är 
väl förankrade i forsknings- respektive gestaltningsnätverk. 

 
Programundervisningen förutsätter alltså både vetenskapliga och 
produktions/gestaltningsinriktade lärare.  

 
Den gestaltnings- och medieproduktionsinriktade kompetens som programmet 
förutsätter kan delas in tre huvudsakliga områden: audio (ljud, radio), video (rörlig 
bild, dokumentärfilm) samt utställningar (rumsliga medier). 

 
På den vetenskapliga sidan i sin tur finns fyra (i utbildningsplanen för 
kandidatprogrammet) fastställda områden som på olika sätt och med olika 
disciplinära ingångar tar fasta på olika vetenskapliga aspekter av området kultur 
och mediegestaltning (se även under rubriken KSM och huvudområdet kultur och 
mediegestaltning i avsnittet Inledning och sammanfattning av utvecklingsområden 
ovan): 

 
Ett område tar fasta på kulturarv och är fundamental för länkningen till 
museiområdet och utställningsmediet. Här förutsätts lärare med relevant 
kulturvetenskaplig grundkompetens (exempelvis inom etnologi eller 
socialantropologi) som har egen forskning och forskningsnätverk inom 
kulturarvsområdet.  

 
Ett område tar fasta på teknik och samhälle och är fundamentalt för förståelsen av 
medieverksamhet och mediesektorn som teknik. Här förutsätts lärare med i första 
hand relevant kulturvetenskaplig, historiskt orienterad grundkompetens 
(exempelvis idéhistoriska teknikstudier), i andra hand relevant 
samhällsvetenskaplig grundkompetens (exempelvis inom STS/SST) som har egen 
forskning och forskningsnätverk inom området.  

 
Ett område tar fasta på gestaltning i tvärkulturellt och historiskt perspektiv och är 
fundamentalt för förståelsen av olika medieproduktioner som just gestaltning. Här 
förutsätts lärare med relevant kulturvetenskaplig grundkompetens (i första hand 
estetiska vetenskaper som konst-, film-, musik- eller teatervetenskap, i andra hand 
socialantropologi eller etnologi) som har egen forskning och forskningsnätverk 
inom området.  

 
Ett område tar fasta på medier i samhällsperspektiv och är fundamentalt för 
förståelsen av medierna som samhällspraktik. Här förutsätts lärare med relevant 
samhällsvetenskaplig grundkompetens (sociologi, MKV, cultural studies och 
liknande) som har egen forskning och forskningsnätverk inom området.  
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Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens 
behov avseende  vetenskaplig, pedagogisk och professionsrelaterad 
kompetens. 

 
Vad beträffar pedagogisk kompetens har samtliga lärare lång pedagogisk 
erfarenhet, främst från KSM men också från andra utbildningsmiljöer (KTH, idé- 
och lärdomshistoria, m m), och i princip alla har också högskolepedagogisk 
utbildning.  

 
Den medie- och produktionsinriktade delen av lärarkåren består av specialiserade 
personer med utbildning i och yrkeserfarenhet från varierande verksamheter inom 
kultur och medievärlden. Det rör sig om dokumentärfilmare, radiojournalister, 
producenter, manusutvecklare och konstnärer. Här finns i nuläget två personer med 
dedikerad och inbördes kompletterande kompetens för ettvart av medierna audio, 
video och utställningar samt en person med särskild kompetens inom 
manusutveckling och projektledning. Inom både audio och video arbetar lärarna 
med medierad, digital kommunikation – det handlar om material som spelas in och 
redigeras digitalt, och som distribueras genom nätverk och varierande 
lagringsmedier. Inom rumslig gestaltning och utställningar – gestaltningsformer 
som förutsätter ett möte vid en viss tidpunkt i en lokal med en levande publik – 
finns olika specialkompetenser – finns konstnärlig kompetens, liksom kompetens 
med ett undersökande, dokumentärt perspektiv. Sammanfattningsvis kan 
utföraravdelningen/enheten vid ISAK tillhandahålla en relevant och mot 
utbildningens behov väl avstämd sammantagen lärarkompetens när det gäller den 
professionsrelaterade medieundervisningen.  

 
När det gäller den vetenskapliga kompetensen har det av historiska skäl uppstått en 
mycket betydande mismatch mellan utbildningens behov och den vid 
utförarenheten tillgängliga lärarkompetensen. För det kulturarvsinriktade 
vetenskapliga området finns f n endast 20% av en heltidslärare, för det 
teknikinriktade området ca 25%, för det gestaltningsinriktade området 50% medan 
det medier/samhällsinriktade området disponerar ca 200%. Vid etablerandet av 
utbildningen rekryterades omkring 150% lärarkompetens per område. Det är på 
grund av pensionsavgångar och lärare som lämnat miljön för ny sysselsättning 
tillsammans med att kompletterande rekrytering syftat till att säkra forskning eller 
(den nu avvecklade) masterutbildningen snarare än att svara mot KSM-
programmets behov som utförarorganisationen nu landat i denna snedsits relaterat 
till programmets behov. Kapaciteten inom två vetenskapliga områden är 
otillräcklig, inom ett knappt tillräcklig, medan det fjärde området har dubbelt så 
mycket kapacitet som de tre andra tillsammans – och ungefär dubbelt så mycket 
lärarkapacitet som området behöver för programundervisningen. 
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Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande.  
 
Med reservation för den ovan påtalade mismatchen på den vetenskapliga sidan 
disponerar programmet de lärarresurser som är nödvändiga för att utbildningen 
ska kunna genomföras. Se vidare under Utvecklingsområden nedan. 
 
 
Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs?   
 
Detta är i huvudsak en fråga för utförarorganisationen vilken har en från 
programsynpunkt sund kompetensutvecklingspolicy –  det finns utrymme för varje 
lärare att inom tjänsten bedriva viss kompetensutveckling, hålla sig à jour med sitt 
område, utveckla nya kursinnehåll och liknande. Från programmets sida 
kompletteras detta med (att initiera och från programbudgeten finansiera) riktade 
kompetensutvecklingsåtgärder, exempelvis ett utvecklingsprojekt avseende genus 
och jämställdhet i vilket ett flertal av utbildningens lärare medverkade. Se vidare 
under aspekten Jämställdhet nedan. 
 

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

 
Programmet utvecklades 1996-97 med första antagning ht97. Fyra lärare har varit 
med sedan dess. Under perioden 2000–2009 lämnade fyra lärare i utbildningens 
kärnkollegium (och som var med från en tidig fas i utbildningens historia) 
undervisningen för tjänst annorstädes, fyra har pensionerats. Kärnkollegiet har 
varit i huvudsak stabilt under perioden 2009–f n. På grund av utföraravdelningens 
trängda ekonomi (nerlagda masterutbildningar, ingen ersättning över takbelopp, 
höjd OH) blev två lärare dock övertaliga under ht2016. (De båda övertaliga lärarna 
finns inte med i lärartabellen i bilaga 10!) 

 
Kärnkollegiet har hela tiden kompletterats med inlånade lärare från andra LiU-
enheter, gästlärare, och inte minst doktorander från flera olika LiU-
forskarutbildningar (tema E/Remeso, tema B, tema T, tema M, tema Q).  Av samma 
ekonomiska skäl har utbildningen under senare år tvingats avstå från sådana 
kompletteringar. Det lärarkollegium som programmets studenter möter har därför 
under det senaste året blivit mindre, mer mansdominerat, och fått en ganska hög 
medelålder. 

 
Den stränga ekonomiska disciplinen har den konsekvensen att 
programundervisningen får bli ett slags dragspel för sysselsättningen vid 
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institutionen. Nyckelkompetenser kan på kort varsel försvinna från undervisningen 
till andra uppdrag och omvänt antas programmet kunna sysselsätta personer som 
kommer tillbaka från forskning eller uppdrag av olika slag (eller som sysselsatts 
inom de nu nerlagda masterprogrammen). Kompetenssammansättningen avspeglar 
härigenom vilka personer som avdelningen behöver sysselsätta med undervisning 
snarare än programmets kompetensbehov. 

 
ISAKs och utföraravdelningens ekonomi är fortfarande ansträngd. Det är f n oklart 
vad det kommer att innebära för lärargruppen. Inga större ändringar av 
personalstyrkan kan förutses, däremot kan andra uppdrag som forskning, 
chefsuppdrag och liknande innebära att den faktiska sammansättning av lärare som 
studenterna möter ändras termin för termin. På lite längre sikt står utbildningen för 
en generationsväxling bland lärarna. Flera är över 60, nästan alla över 50. 
 

 
Utvecklingsområden 
 
Det finns ett par grundläggande och delvis sammanhängande problem beträffande 
försörjningen med lärarkompetens. När KSM startade var det ett fyraårigt 
magisterprogram och LiUs OH-nivåer var på den tiden också rätt måttliga. Om den 
matris av olika kompetenser som utbildningen förutsätter vid den tiden kunde 
tillgodoses på ett ganska robust sätt (minst dubblering av alla kompetenser) ger ett 
treårigt kandidatprogram – och dagens OH-nivåer – sämre förutsättningar för att 
programmet själv ska kunna skapa tillräckligt stora tjänsteutrymmen för tillräckligt 
många personer för att vara självförsörjande på ett tryggt sätt. Under ett antal år 
har det samlade utrymmet för relevant personal kunnat hållas uppe med hjälp av 
masterprogram (och möjlighet få ersättning för produktion över takbeloppet). Efter 
avvecklingen av masterprogrammen har avdelningen hamnat i det besvärliga 
ekonomiska läge som gör kompetensförsörjningen mer problematisk. 

 
Detta är inget som programmet kan lösa på egen hand utan utvecklingen här måste 
göras i samverkan med utförarorganisationen. Vad som bör göras är ganska tydligt: 

– Anpassa lärarnas sammantagna kompetensprofil till utbildningens behov. 
– Växla lärarkompetens med andra LiU-enheter (inom ISAK och vid andra 

institutioner) så att lärare med relevant kompetens vid exempelvis IKK eller 
tema Q kan bytas in mot att lärare vid utförarenheten lägger en del av sin 
undervisning där. 

– Se till att utförarorganisationen kan ta in vikarier när nyckelkompetenser 
försvinner. 

– Skapa möjligheter att återigen knyta doktorander till undervisningen. Det är 
viktigt att studenterna möter också yngre lärare, och doktoranderna bidrar 
vidare med direkt forskningsanknytning och ofta nya perspektiv. 
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En dialog med ISAKs prefekt och med ledningen för utföraravdelningen/enheten 
har redan initierats. 
 
Ett viktigt utvecklingsområde är vidare att göra en plan för kompetensbehoven och 
kompetensförsörjningen på längre sikt. Detta arbete måste länkas samman med en 
plan för utbildningens långsiktiga vitalitet. 

	

Perspektiv:	Arbetslivsperspektiv	

Utbildningen arbetar från första kursen till den sista med att göra det möjligt för 
studenterna att tillägna sig och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt 
arbeta inom det område som utbildningen avser. Nästan alla mål i alla kurser pekar 
i den riktningen. Se sammanställningen för examensdelmål 2f i bilaga 2, bilaga 3 
och dokumentationen i bilaga 11!  

 
Ett av syftena med kursernas projektblocksform – kursuppläggning, studentaktiva 
utbildningsformer, projektarbete innefattande egna produktioner, 
tillhandahållande av teknisk utrustning – är att låta studenterna arbeta i liknande 
former som de sedan kommer att möta i sina yrkesliv. Genom att studenterna på så 
vis genomför en hel rad projekt under utbildningen bygger de upp en rutiniserad 
förmåga att självständigt utveckla och genomföra mediegestaltningar och 
produktioner av olika slag. Genom projektarbetena lär sig studenten att tänka i 
termer av tid- och resurshushållning – hur man planerar, driver och leder ett 
projekt på ett sådant sätt att man blir klar i tid och inte gör av med mer resurser än 
man har budget för. Projektarbetsformen gör härigenom studenten även rustad för 
en verklighet där entreprenörs- och frilansförmåga samt förmåga att samarbeta är 
viktiga för framgång i yrkesverksamheten. 
 

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

 
Rent praktiskt förbereds studenterna alltså för arbetslivet genom utbildningens 
arbetsformer, genom att de har mött sådana utmaningar, ställts inför sådana 
problem och genomfört sådana slag av projekt som yrkeslivet innefattar. Under 
utbildningens avslutande kandidatår (P6) genomför studenterna egna skarpa 
produktioner alternativt externförlagda (och därmed skarpa) produktioner genom 
”praktik” på relevanta institutioner (det kan vara en PR-byrå, ett 
tvproduktionsbolag, ett museum, en informationsavdelning och mycket annat). 
Inför produktionen/den externförlagda produktionen gör studenten själv en 
branschresearch och det är därtill studentens eget uppdrag att lägga upp sitt 
projekt, inklusive att hitta lämpliga samarbetspartners eller ”praktikplatser”. 
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Väl ute på praktiken får studenten vad som kan kallas en ”reality check” av sin 
kompetens och prövar den mot yrkeslivets krav redan inom utbildningen. Studenter 
som väljer en egen produktion grundar samtidigt för kommande egen verksamhet 
och utbildningens avslutande projekt kan på så vis leda vidare direkt över till 
yrkesliv via finansiering, eget företagande etc. (LiU innovation har med särskilt 
intresse följt utbildningen som de beskriver som ”en projektgenerator” och har 
exempelvis stött utvecklingen av bärkraftiga projekt.) 

 
Studenterna förbereds vidare för arbetslivet genom att möta personer från 
yrkeslivet i olika lärsituationer inom utbildningen. Dels har många av lärarna en 
bakgrund och ofta också egen pågående verksamhet inom relevanta yrkesområden 
(rumslig gestaltning och utställningar, radio, dokumentärfilm). Dels lånar vi in 
personer från olika verksamheter och branscher som kommentatorer och 
diskutanter när studenterna pitchar sina projektidéer och när de senare presenterar 
sina färdiga projekt. 

 
 
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? 

 
Vi – de ansvariga för utbildningen – använder samma verktyg för att angripa båda 
dessa frågor och därför redovisas de här tillsammans. (Den andra av frågorna 
överlappar dessutom med säkerställandet av att studenterna förbereds för 
arbetslivet – se genomgången ovan.) 

 
När KSM en gång utvecklades togs utgångspunkten i en analys av yrkeslivet – olika 
områden och branscher, olika yrkesroller – och de kompetenser som behövs inte 
bara för att vara ”anställningsbar” direkt efter utbildningen utan framför allt för ett 
långt yrkesliv i områden och branscher där projektanställningar, frilansande, eget 
företagande har väl så stor betydelse som tillsvidareanställningar. Det är områden 
och yrkesroller som själva är stadda i förändring – medie-, kultur- och 
informationslandskapet 1977, 1997 och 2017 är rätt skilda saker. Olika yrkesroller 
smälter samman, nya växer fram, nya verksamhetsfält öppnar sig. (Det går här inte 
att utgå från ”anställbarhet” i något slags industrimening där man skulle kunna 
prognosticera att där industrin/branschen/professionen N kommer att behöva 
anställa X antal systemvetare/socionomer/psykologer/maskiningenjörer inom Y 
år.)  

 
Denna utgångsanalys har löpande följts upp över åren genom att vi kontinuerligt 
har tentaklerna ute på olika håll i yrkeslivet, kan följa förändringar och nya behov. 
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Det görs på flera sätt. Utbildningen har byggt upp ett omfattande nätverk med 
personer och verksamheter på olika håll i yrkeslivet – inte minst genom de lärare 
som själva kommer från och är aktiva inom detta yrkesliv.  

 
Inte minst har vi ett brett kontaktnät med utbildningens alumner. Utöver 
personliga kontakter följer vi alumnerna också genom utbildningens alumnsida, där 
alumner själva skriver och berättar om sitt yrkesliv efter utbildningen, och genom 
sådana sociala medier som LinkedIn. Via alumnernas berättelser (vid möten, på 
LinkedIn eller alumnsidan) får vi en god bild av utbildningens användbarhet och av 
att den kompetens utbildningen ger faktiskt kommer till nytta för både student, 
samhälle, och arbets/uppdragsgivare.  

 
En annan bra källa till kontinuerlig information om olika delar av yrkeslivet är de 
rapporter som P6-studenterna gör om sin ”praktik”. Inte minst visar studenter och 
alumner på en bitvis oförutsedd bredd av verksamhetsområden och branscher där 
utbildningens kompetens är gångbar.  

 
Genom allt detta får vi en välgrundad och bred bild av både av hur yrkeslivet ser ut 
och hur utbildningens alumner står sig mot arbetslivets krav och vilka slag av 
avsättning de kan få för sin kompetens.   

 
 
Utvecklingsområden 

 
Med projektblocksformen har utbildningen skaffat sig en nu väl etablerad och 
evidensprövad metod för att löpande och på ett grundläggande sätt integrera ett 
arbetslivsperspektiv i studierna. Utmaningen är snarast att upprätthålla denna 
integration – här går det definitivt inte att slå sig till ro. Något som här gärna kan 
utvecklas vidare är hur personer utifrån yrkeslivet knyts in i olika 
utbildningsmoment. Ett annat område för vidareutveckling är att försöka hämta 
hem och lägga direkt in i utbildningen en del av det som nu görs för vissa projekt av 
LiU innovation. En aspekt som inte berörts under frågorna ovan men som också 
kan utvecklas vidare är hur vi bäst kan göra yrkeslivsintegrationen tydlig för 
prospektiva studenter och för studenter i början av utbildningen.  

 



LINKÖPINGS	UNIVERSITET	
FILOSOFISKA	FAKULTETEN/PROGRAMANSVARIG,	KSM	

Kvalitetsrapport		
Kultur,	samhälle,	mediegestaltning	

25(28)	
	
 

	
	
	
	
	
 

	

Perspektiv:	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.  
 

 
Vid programmets utbildningsbevakningsmöten möter varje månad 
programansvarig och programsekreterare 2 utbildningsbevakare från varje årskurs 
plus sektionens utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud. Vi strävar efter en 
öppen dialog där studenterna ska känna sig fria att framföra sina synpunkter. Vid 
sidan av utbildningsbevakningen har programansvarig stormöte en gång per 
termin, där alla programmets studenter är välkomna. I programrådet förs mer 
långsiktig, strategisk diskussion där studenters inspel också uppmuntras. Slutligen 
bedriver sektionen på eget initiativ varje år ett pedagogiskt projekt vilket vi förstås 
medverkar i och stödjer. 
 
Utbildningen söker genomgående uppmuntra och ta fasta på studenters initativ till 
förbättringar – exempelvis startade programmet utifrån sådana studentinitativ ett 
utvecklingsprojekt rörande genus och jämställdhet (se vidare under aspekten 
Jämställdhet nedan). 

 
Studenternas synpunkter och erfarenheter ingår i programmets eget kvalitetsarbete 
(se vidare i avsnittet Inledning och sammanfattning av utvecklingsområden ovan). 
De är bland annat en utgångpunkt för den löpande översynen av kurser och 
kursmoment och ett viktigt kunskapsunderlag för programledningen i 
beställningsdialogen.  
 
Vi hade gärna sett ett ännu mer nära samarbete med studenterna vid till exempel de 
förändringar och justeringar som görs vid en kursplanering, och i den strategiska, 
långsiktiga utvecklingen av programmet. De initiativ som vi här har tagit har dock 
stupat på en så enkel sak som att studenterna helt enkelt inte har tid.  

 
Därför försöker vi istället utvinna mesta möjliga från de former av dialog som redan 
finns. Förutom det som görs på programnivå bedrivs här ett löpande kvalitetsarbete 
också på kurs- och momentnivå. Självfallet beaktas också LiUs övergripande 
kursutvärderingssystem. Men mer betydelsefulla underlag för detta arbete är 
schemalagda eller skriftliga kursreflektioner och inte minst den kontinuerliga 
dialogen med studenter vid seminarier, workshops, handledningar etc.  
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Erfarenheter från studenternas responser vid förra kurstillfället (sådana vi känner 
dem från utbildningsbevakning, stormöten, löpande studentkontakter, 
kursreflektioner etc), liksom från andra kurser, ingår alltid i underlaget för både 
beställningsdialogen och kursansvarigas eget arbete med att planera och genomföra 
kursen. 
 

 
Utvecklingsområden 
 
I dialogen med studenterna är det oundvikligen så att det är de mer talföra och 
initiativrika studenternas röster som hörs. Hur kan vi få den tysta majoriteten att 
vara mindre tyst?  

 
Det är sällan problem med att få studenterna att delta i sådant kvalitetsarbete som 
handlar om att få ordning på upplevda brister. Men hur kan vi motivera 
studenterna att tydligare engagera sig i att göra utbildningen ännu bättre, även 
beträffande saker som de inte upplever några problem med? 

	

Perspektiv:	Jämställdhet		

Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i utformning och 
genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på 
kursplaner, kurslitteratur, studentpopulation och genomströmning av 
manliga och kvinnliga studenter. 
 
De tre årgångar som nu studerar vid programmet består (enligt vad som kan 
bedömas utifrån en genomgång av studenternas namn – av vilka könstillhörighet 
inte alltid framgår, jfr ”Kim”) av minst 32 kv + 16 m (KSM15), 40 kv + 16 m 
(KSM16) respektive 37 kv + 30 m (KSM17). KSM har över åren alltid haft en viss 
kvinnlig övervikt – och vissa år en rätt markant kvinnlig övervikt – bland de 
sökande, bland de som fullföljer utbildningens, och bland de som tar ut sin examen. 
(Utan att ha belagt denna iakttagelse med statistik förefaller högre söktryck och 
därmed högre meritpoäng innebära större övervikt för kvinnor i 
studentpopulationen.) 

 
Det undervisande kärnkollegiet består av 4 kvinnor och 9 män. Vid programstarten 
1997 och de därpå följande 10 åren var kollegiet i princip helt balanserat. Därefter 
har sex kvinnliga lektorer lämnat programundervisningen som följd av 
pensionsavgångar eller övergång till nya tjänster. Denna obalans kunde därefter i 
viss mån korrigeras genom att låna in doktorander från olika forskarutbildningar 
(studenterna mötte på det hela taget fortfarande lika många män som kvinnor i 
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undervisningen) men på grund av värdavdelningens krympande ekonomi är detta f 
n inte möjligt.  

 
Det är svårt att på programnivå göra något åt detta, men frågan bevakas när det är 
frågan om att komplettera kollegiet med lärare från andra LiU-miljöer, och när det 
behövs vikarier. Givet värdinstitutionens ekonomi torde utlysningar av nya 
tillsvidaretjänster inte vara på tal de närmaste åren.  
 
Programmets sex kursplaner innehåller naturligtvis alla standardformuleringen 
”Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och 
kunskaper synliggörs och utvecklas.” Kurserna innehåller undervisningsmoment 
med genusinriktning (exempelvis föreläsningar i P4 och P5, valbart 
fördjupningsseminarium i P4 med inriktning på genusfrågor). Vidare ger 
projektblockens fördjupningsdelar och själva projektarbetena studenterna 
möjlighet att själva bidra till sådant synliggörande och utvecklande. Under senaste 
året har exempelvis projekt – innefattande uppsatser och produktioner – med 
inriktning på genusfrågor i golfvärlden (en uppsats som belyser skillnaden i 
rapportering beträffande manliga och kvinnliga golfstjärnor, en produktion som 
syftar till att hjälpa fram unga kvinnliga golfare), endiometri, mens som kulturellt 
tystad företeelse (ett projekt som fick stöd från LiU-innovation och har fått 
genomslag utanför universitetet), mansdominansen i musikvärlden (där 
produktionen utgjordes av en festival med uteslutande ”kvinnliga akter”), och hur 
begreppet slidkrans etablerats som ersättning för ”hymen” eller ”mödomshinna”. 
 
Utifrån ett antal stickprov i olika kurser verkar proportionen manliga respektive 
kvinnliga författare i kurslitteraturen (läroböcker, vetenskapliga originalarbeten) 
vara ungefär 2:1. 
 
Det finns alltså en del kvar att göra beträffande jämställdhetsaspekten. För att 
utveckla integrationen av genus- och jämställdhetsfrågor initierades 2015 på 
programmets och programstudenters initiativ ett utvecklingsprojekt. Till detta 
knöts så småningom genuslektorn Stina Backman. Projektet syftade bland annat till 
en ordentlig genomlysning av all programundervisning från ett genusperspektiv – 
kurslitteratur, undervisningsinnehåll, etc – och att i nästa steg ta fram förslag till 
åtgärder. Som en följd av neddragningarna vid värdavdelningen – där den lektor 
som ledde utvecklingsprojektet kom att bli föremål för övertalighetsåtgärder och nu 
återfinns inom annan LiU-institution – är projektet f n vilande och måste 
återupptas.  
 
Projektet fokuserade på genusfrågor men inkluderade också andra 
jämställdhetsaspekter. Låt oss utgå från en hypotetisk utveckling av 
kursplaneformuleringen till ”Kursen bedrivs på ett sådant sätt att människors 
erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas, oavsett kön, sexuell orientering, 
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eller etnicitet”. Också med ett sådant utvidgat jämställdhetsbegrepp innehåller 
kurserna relevanta moment (exempelvis föreläsningar och kurslitteratur om 
queerteori, postkolonialistiska perspektiv, etnicitet) och även här har studenterna 
själva i fördjupningar och projekt arbetat med frågor som en intersektionell analys 
av integratörers arbete, en queerteoretisk analys av högstadielärares 
sexualundervisning, postkolonial analys av högstadieelevers mottagande av 
undervisning i historia m m, samt projektet Se mig i ögonen där studenter på 
kandidatåret genomförde en större utställning om nyanländas berättelser på 
Norrköpings stadsmuseum. 
 

 
Utvecklingsområden 
 
Först och främst behöver det ovan nämnda utvecklingsprojektet återupptas. 
Projektet bör ta fasta på vad som framkommit i studentundersökningen samt 
inkludera studentperspektivet också på andra sätt. Framför allt bör det granska och 
analysera kurslitteraturen och lärandeaktiviteter avseende vems (beträffande genus 
men också beträffande etnicitet, sexuell orientering, var i världen m m) erfarenheter 
speglas och tas till utgångspunkt för empiriska framställningar, teoriutveckling, 
diskussion etc? Detta bör sedan följas upp med åtgärder beträffande litteratur och 
lärandeaktiviteter så att kurslitteratur, perspektiv, empiriska exempel etc hämtas 
något mindre exklusivt från den svenska + anglosaxiska världen och mer balanserat 
från män och kvinnor. 


