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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation (GDK) 
Närvarande vid dialogen 27/9-2021:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Tea Nygren, Tobias Trofast, 
Viktor Larsson (studentrepresentant) 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Examensmålen uppfylls genom de obligatoriska kurserna, men för 
att ge en helhetsbild över måluppfyllelsen behövs ett fortsatt arbete 
med att inhämta kursmatriser även för de valbara kurserna. 
Måluppfyllelsen när det gäller fördjupade kunskaper (1.3) kan i 
dagsläget inte redovisas på ett korrekt sätt, på grund av avsaknaden 
av ovanstående. Progressionen när det gäller ämneskunskaper, 
vetenskapliga aspekter, samhälleliga aspekter och etiska aspekter är 
bra och genomtänkt. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Utformning och genomförande tycks fungera väl. Lokaler och 
utrustning tycks ändamålsenliga, men är stundtals hårt belastade, 
vilket innebär en sårbarhet. Gott om studentaktiva lärsituationer, 
vilket även återspeglas i examinationsformerna. 
Poängproduktionen per termin samt tiden till examen ser bra ut 
och har utvecklats positivt, särskilt sedan senaste större 
programrevisionen, vars syfte var att möjliggöra för nya strukturella 
former inom undervisningen samt att bättre motsvara det 
förändrade mediesamhället som studenterna utbildas för att verka 
inom. Att se över provkoderna som nyttjas för examinationen, så de 
blir mer konsekventa är viktigt, då det tydligt ska framgå för 
studenterna vad examinationen innebär. 

Forskningsanknytning  
x 
 

  Forskningsanknytningen är god. Forskningsöverbyggnad i 
tillräcklig omfattning finns i flera av programmets 
karaktärsområden. Studenterna tränas i ett vetenskapligt 
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förhållningssätt, läsande av vetenskaplig litteratur, vetenskapligt 
skrivande och möter forskande och disputerade lärare som 
exemplifierar utifrån forskning i ämnet. Inför examensarbetet finns 
kursen Vetenskaplig metodik, med fokus på 
designforskningsmetodik. 

Lärarkompetens  
x 
 

 

  Lärarkompetensen är adekvat och ett stort professionskunnande 
finns, men antalet lärare inom programmets kärnområde är 
begränsat, vilket innebär viss sårbarhet och viss vaksamhet krävs. 
Förändringstakten i den verksamhet studenterna utbildas inför är 
hög, vilket ställer stora krav på lärarna att hänga med och utveckla 
sin kompetens. Den vetenskapliga kompetensen hos lärarkollegiet 
måste bevakas och om möjligt beaktas vid rekrytering och utseende 
av examinator.  

Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 
 
 

  Arbetslivsperspektivet är väl tillgodosett, genom representanter i 
beslutande organ, samt genom studiebesök, gästföreläsningar, 
externa uppdragsgivare för projektuppgifter samt genom en 
arbetsplatsförlagd kurs. Återkopplingen är också bra då en 
alumniuppföljning genomförts och då synpunkter systematiskt 
samlas in från avnämare i samband med kursen TNGD35. Såväl 
nationell samverkan samt internationell samverkan sker på en bra 
nivå. God idé att undersöka om det som påpekas i såväl 
alumnienkäten som i reflektionsdokumenten kan inkorporeras i 
programmet på sikt. 

Studentperspektiv  
 
 

 

 
x 

 Studenterna kan förmedla sina synpunkter på flera sätt och det 
mesta verkar fungera. Dock viktigt att man på programnivå arbetar 
för att öka svarsfrekvensen i Evaliuate och att synpunkterna tas om 
hand på ett adekvat sätt.  Återkommande låga omdömen måste tas 
tag i. Ett systematiskt arbete med att omhänderta informationen i 
reflektionsdokumenten bör genomföras.  
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för kandidatexamen uppfylls genom de obligatoriska kurserna. Dock saknas kursmatriser för de 
valbara kurserna (som generellt står för ämnesfördjupning (1.3)), vilket behöver inhämtas, för att ge en fullständig bild av i vilken omfattning 
respektive mål uppfylls för de olika spåren. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Poängproduktionen per termin samt tiden till examen är rimlig. Söktrycket är stabilt, 
vilket återspeglas i meritvärdet för sist antagen som ligger på en bra nivå. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att GDK-programmet är ett välfungerande program. 
Examensmålen för en kandidatexamen uppfylls, men viss information saknas för att få en komplett bild, särskilt av 1.3 Fördjupade kunskaper. 
Utformning och genomförande fungerar bra, liksom forskningsanknytningen. Lärarkompetensen är adekvat och ett stort professionskunnande finns, 
men antalet lärare inom programmets kärnområde är begränsat, vilket innebär en viss sårbarhet som måste bevakas. Andra områden att bevaka är att 
programmet uppdateras i samklang med den snabbt föränderliga omvärlden i vilken dessa studenter ska verka och att säkerställa att lärarna får 
möjlighet att utveckla den kompetens som efterfrågas. Flera kanaler finns för att bevaka utvecklingen i omvärlden och samla in kunskaper om vad som 
efterfrågas. Studenterna har goda möjligheter att inkomma med synpunkter, men ett arbete för att höja svarsfrekvensen i Evaliuate och systematisera 
omhändertagande av informationsinnehållet i reflektionsdokumenten är viktigt. En rutin för att åtgärda återkommande låga omdömen inom en och 
samma kurs krävs. Jämställdhetsaspekter och hållbarhetsaspekter finns integrerade. Förslaget att kartlägga hur vissa aspekter inom jämställdhet/lika 
villkor/etik/hållbarhet tas upp för att ta fram en genomgripande strategi för hur dessa perspektiv tas upp med progression genom utbildningen 
tillstyrks. 
 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 
 
 

  Såväl studentgruppens som lärargruppens sammansättning är 
balanserad. Ett jämställdhetsperspektiv finns i såväl innehåll som 
utformning och genomförande. Innehållsmässigt är normkritik och 
etiska aspekter en naturlig del av utbildningen som återfinns i flera 
kurser, men det finns ingen genomgripande strategi eller 
progressionstanke emellan innehållet i respektive kurs.  Som 
föreslagits välkomnas en kartläggning.   

Hållbarhetsperspektiv x 
 
 

 

  Hållbarhetsperspektivet finns i flera kurser och relevanta exempel 
som visar på en bred ansats ges. Även här saknas dock, enligt 
kvalitetsrapporten, en genomgripande strategi och progression, 
vilket med fördel kan ses över. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan för Kandidatprogrammet i Grafisk Design och Kommunikation 
 
2021-12-07 
 
Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
 

Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Säkerställa måluppfyllelse för 1.3 
– fördjupade kunskaper.  

1) Upprätta kursmatriser för 
valbara kurser. 

2) Uppdatera 
programmatrisen och 
utvärdera måluppfyllelsen 
för 1.3. 

Juni 2022 Tobias Trofast via PPG 

Öka deltagandet i 
kursvärderingarna via 
lärarkollegiet. 

Information till kollegiet på 
programdag. 

Juni 2023 PPG-ordförande via PPG 

Mer medvetet integrera 
normkritik, lika villkor, etiska 
aspekter och hållbarhet genom 
hela utbildningen. 

1) Kartlägga förekomsten av 
normkritik, lika villkor, 
etiska aspekter och 
hållbarhet. 

2) Vidta eventuella åtgärder. 

Juni 2024 PPG-ordförande via PPG 
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Säkerställ att internationella 
samarbeten upprätthålls i en 
omfattning som är rimlig för 
nuvarande utbildningsplan för 
GDK-programmet. 

1) Kartlägga tidigare och 
nuvarande samarbeten 
(omfattning, innehåll med 
mera) 

2) Upprätta målsättningar för 
internationella samarbeten 
avseende omfattning och 
former. 

3) Vidta eventuella åtgärder. 

Juni 2024 PPG-ordförande via PPG 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
 


