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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och undersöka vad som karakteriserar 
ämnet medieteknik på Södertörns högskola genom att vi använder oss av 
begreppet högskolemässighet. Syftet är också att arbeta fram ett antal kriterier 
som gör det möjligt att analysera högskolemässigheten inom ämnet. Genom 
att undersöka medietekniken utifrån dessa kriterier vill vi också utreda hur 
högskolemässigheten kan öka inom ämnet. Våra frågeställningar är: Hur tar 
sig högskolemässigheten inom ämnet uttryck inom varje kriterium?  
Hur kan högskolemässigheten utifrån dessa kriterier öka inom ämnet? 
 
Vi genomförde denna undersökning genom att ställa upp ett antal kriterier 
för högskolemässighet. Dessa kriterier grundar sig på en rapport utgiven av 
Högskoleverket; ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet”, en c-
uppsats författad av Ingrid Widäng; ”’Högskolemässighet’ Karakteristika för 
utbildning och undervisning vid högskola och universitet – ur ett 
lärarperspektiv” samt Högskoleverkets kvalitetsaspekter. Det framkommer i 
dessa rapporter att det som är mest utmärkande för en högskolemässig 
utbildning bland annat är graden av forskningsanknytning, graden av 
vetenskaplighet, studenternas möjlighet till att utveckla ett kritisk tänkande 
och förmågan att värdera sina kunskaper gentemot andras.  
 
De kriterier vi utifrån detta valde att ställa upp är: forskningsanknytning, teori 
och praktik, självstudier och kritiskt tänkande, infrastruktur, internationalisering och 
utvärderingar. Genom att dels studera dokument som scheman, litteraturlistor 
och kursplaner samt genom frågor till kursansvarig för ämnet tog vi reda på 
hur högskolemässigheten tog sig uttryck inom dessa kategorier.  
 
Högskolemässigheten varierar mellan och inom kriterierna.  Tittar man på 
forskningsanknytningen inom ämnet ser man att denna är låg. Skulle 
medietekniken bedömas enbart utifrån detta kriterium anser vi att den inte 
skulle leva upp till kravet på högskolemässighet. Men väger man in samtliga 
kriterier anser vi att medietekniken kan betraktas som högskolemässig.  
 
Vi drar slutsatsen att de ansvariga för ämnet bör stärka högskolemässigheten 
genom att till exempel öka forskningsanknytningen och ge större plats för 
diskussioner mellan lärare och elever.  
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Abstract 
 
The purpose of this essay has been to investigate what the characteristics are 
for the subject Mediatecnique (medieteknik) that is held by Södertörns 
högskola, by using the term högskolemässighet1. The purpose is also to work 
out a number of criterias, that will make it possible to analyse 
högskolemässigheten within the subject. Our questions has been: Is 
Mediatecnique högskolemässig according to our criterias? and How can 
högskolemässigheten be increased? 
 
We carried out this investigation by working out a number of criterias for 
högskolemässighet. These criterias are based on a report published by The 
National Agency for Higher Education; “Ribban på rätt nivå – sju inlägg om 
högskolemässighet” , an essay written by Ingrid Widäng; ”’Högskolemässighet’ 
Karakteristika för utbildning och undervisning vid högskola och universitet – 
ur ett lärarperspektiv” and The National Agency for Higher Educations 
qualityaspects. What seems to be the four top characteristics are the degree of 
researchconnection, the degree of scientific approach, the students 
opportunities to develop a critical thinking and their ability to measure their 
knowledge towards others. 
 
Our criterias are: Research connection, Theory and Practice, Selfstudy and Critical 
thinking, Infrastructure, Internationalization, and Evaluations. By studying 
documents such as schedules, bibliography and curriculum and by asking 
questions by e-mail to the person responsible for Mediatecnique we have 
been investigating how högskolemässigheten is expressed within these 
categories.  
 
Högskolemässigheten varies within and between these categories. The 
researchconnection is low. If you would judge Mediatecnique only by this 
criteria it would not live up to the demand on högskolemässighet. But if you 
consider all criterias you can say that Mediatecnique is högskolemässig. 
 
Our conclusion is that the ones responsible for the subject should strengthen 
högskolemässigheten by increasing the researchconnection and give more 
room to discussions between teachers and students.  

                                                 
1 The I difficult to translate, one could say it’s a term that is used for higher education that 
lives up to the standards developed by The National Agency for Higher Education.  
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1 Inledning 
 
Vad är medieteknik? Vad kännetecknar en högskoleutbildning? Vad är 
högskolemässighet? Dessa frågor har legat till grund för denna uppsats. Efter att ha 
läst medieteknik tre terminer på Södertörns högskola har vi som författat denna 
uppsats haft som ambition sätta medietekniken i centrum genom att titta på dess 
högskolemässiga kvaliteter.  
 
Katalysatorn till vår analys har varit funderingar om hur de kunskaper vi förvärvat 
ska användas. Till en början siktade vi in oss på arbetsmarknaden och försökte få 
svar på vad medietekniken kan leda till för yrken, vad en student som läst detta 
ämne kan arbeta med. Vårt fokus förflyttades sedan från omvärlden till själva ämnet. 
Eftersom det är ett ämne med stora praktiska inslag, där man bland annat får lära sig 
att hantera olika programvaror, började vi fundera över ämnets natur och särdrag. 
De tankar som uppkom var; hur hanterar man ett ämne där de praktiska och 
teoretiska momenten måste samsas om resurserna och tiden? Hur integreras teori 
och praktik med varandra? Hur ges studenterna den kunskap som ska göra dem 
konkurrenskraftiga på en framtida arbetsmarknad? Hur särskiljer man 
medietekniken från liknande eftergymnasiala utbildningar?  
 
Dessa frågor ledde fram till att vi bestämde oss för att analysera medieteknikens 
högskolemässighet. Detta begrepp diskuteras inom högskolevärlden och vi uppfattar 
det som att detta begrepp idag är högaktuellt då universitet och högskolor genomgår 
stora utvecklingar och förändringar. Begreppet har ingen exakt och fastställd 
definition, men utifrån ett flertal röster inom universitets- och högskolevärlden har vi 
ställt upp ett antal kriterier som vi använder oss av för att analysera ämnet. Genom 
denna analys har vi möjlighet att säga något om ämnet medieteknik på Södertörns 
högskola. Det klargör många av de frågor vi ställt oss och det öppnar 
förhoppningsvis också upp för en mängd förändringar och förbättringar inom 
ämnet.  
 
Eftersom vi själva läst de delkurser som vi analyserar har vi en viss förförståelse för 
ämnet. Vid författandet av denna uppsats har vi därför varit noga med att skilja på 
personliga åsikter och fakta. Denna uppsats skall inte bekräfta våra fördomar eller 
andras åsikter, utan ge en bild av ämnet medieteknik utifrån begreppet 
högskolemässighet. Vi hoppas på att finna mycket nytt och intressant under resans 
gång. För kanske är det så att medietekniken borde förändras för att på så sätt öka 
högskolemässigheten och samtidigt ge studenterna större möjlighet till en unik 
utbildning?  
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2 Bakgrund 
 
Eftersom målet med denna uppsats är att analysera högskolemässigheten inom 
ämnet medieteknik på Södertörns högskola har vi behövt titta på vad 
Högskoleverket och högskolelagen anger vara kriterier för en högskolemässig 
utbildning. I rapporten ”Nationella ämnes- och programutvärderingar - Anvisningar 
och underlag för självvärdering”1 som getts ut av Högskoleverket pekar man på de 
mål och föreskrifter i högskolelagen som anses vara relevanta för utvärderingar av 
högskoleutbildningar. Högskolelagen är också den utgångspunkt som många av 
författarna till rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet”2 
har i sina definitioner av begreppet högskolemässighet. Därför bildar dessa mål och 
föreskrifter den grund som begreppet högskolemässighet vilar på och detta har 
därmed fått utgöra underlaget för vår teoretiska utgång och vår analys.  
 
Nedstående är ett direkt utdrag ur rapporten ” Nationella ämnes- och 
programutvärderingar - Anvisningar och underlag för självvärdering” 
 

2.1 Relevanta övergripande mål 1 kap. 
högskolelagen  
” 
2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för 
 
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, 
- - - 
Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet. 
 
3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och 
utbildning. 
3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 
värnas. 
 
4 § Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som 
iforskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. 
De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. 
4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 

                                                 
1 Högskoleverket (2002): Nationella ämnes- och programutvärderingar - Anvisningar och underlagför 
självvärdering, Utvärderingsavdelningen 
2 Demker, Marie, Eskil Franck, Ingela Josefsson, Per Lysander, Suzanne Osten, Bertil Rolf, Inge-Bert 
Täljedal (2001): Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet, Kalmar: Högskoleverket  
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Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen. 
 
5 § I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 
främjas. 
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för 
internationella förhållanden. 
Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. 
 
9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt 
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
– följa kunskapsutvecklingen, och 

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
” 
 
Ovanstående klarlägger vad som ska gälla för en högskoleutbildning. Detta 
sammanfattar också en del av de tankar som lett fram till denna uppsats; är 
medietekniken en högskolemässig utbildning? 
 

2.2 Vad är en högskoleutbildning?  
Sverige har idag 13 universitet och 23 högskolor där vardera är en egen myndighet 
som lyder direkt under regeringen. Universiteten och högskolorna bestämmer till 
största delen själva om sitt utbildningsutbud och sin studieorganisation.3 Riksdagen 
och regeringen bestämmer dock förutsättningarna för dem och det löpande arbetet 
sköts av Utbildningsdepartementet. Till Utbildningsdepartementets område hör flera 
myndigheter, som t.ex. Högskoleverket, VHS (Verket för högskoleservice) och CSN 
(Centrala studiestödsnämnden).4 
 
En högskoleutbildning ska bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Den ska 
också bygga på beprövad erfarenhet. Studenterna ska få utveckla en självständig och 
kritisk bedömning samt lära sig att självständigt lösa problem. Universiteten och 
högskolorna bedriver fri forskning vilket innebär att forskarna själva väljer vad de 
vill forska om. De väljer också vilka metoder som ska användas och hur resultaten 
ska publiceras. Att samverka med samhället och informera om verksamheten är 
också en viktig uppgift för den högre utbildningen. Genom denna samverkan ska 
den högre utbildningen bidra till Sveriges ekonomiska och sociala utveckling samt 
bidra till att utvidga demokratin.5 Att studera vid universitet eller högskola ställer 
stora krav på studenten när det gäller självständighet. Studenten måste till exempel 

                                                 
3 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=151&view=0&expand_tree=98 - 2002-11-18 
4 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=152&select_tree=136&view=0 - 2002-11-18 
5 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=154&view=0&expand_tree=99 - 2002-11-18 
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själv ta ansvar för att ta reda på vilken kurslitteratur som ska användas då det inte 
alltid tas upp på undervisningen. Det förutsätts att studenten ska behärska 
kurslitteratur på engelska eller eventuellt något nordiskt språk. Varje högskola 
bestämmer själv vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som skall 
anställas där, samt om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som skall 
gälla vid anställning av sådana lärare.6  
 
Det finns olika former för lärande på en högre utbildning. Föreläsningar är ett sätt 
och det sker oftast inför en större grupp studenter. Ett seminarium har färre 
deltagare och det går ut på att studenterna får diskutera centrala frågeställningar 
under ledning av en lärare. Laborationer anordnas i regel på utbildningar av mer 
praktiskt karaktär till exempel naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.7 
   

2.3 Medieteknik på Södertörns högskola 
På medieteknikens egen hemsida beskrivs ämnet som följer; 

 
”Medieteknik på Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt 
ämne där datavetenskap, kommunikationsteori och design är 
centrala inslag. Ämnet är inriktat mot nya interaktiva medier och 
multimedial teknik, vilket betyder att medietekniken består av 
både tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga inslag. 
För att kunna bli antagen måste studenten ha läst minst 40 poäng 
i något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. 
 
Inom medietekniken går en stor del av tiden ut på att använda 
datorer för de olika produktionsmomenten men det finns också 
en teoretisk del där man ställer sig frågor som; Vad ska det vi 
producerar vara bra till? Hur påverkar informationstekniken 
samhället och relationer mellan människor? Hur ska ett innehåll 
presenteras för att bli lättillgängligt och intresseväckande?8 
 
En stor del av undervisningen inom medieteknik är uppbyggd 
kring projektarbeten av olika slag. Studenterna gör webbsidor, 
cd-romproduktioner, videofilmer och trycksaker samt skriver 
uppsatser och rapporter. Medietekniken arbetar också aktivt för 
samverkan med det omgivande samhället. Samverkan sker i flera 
former inom såväl utbildning som forskning. Gästföreläsare tas in 
från branschen och tillsammans med olika samarbetspartners 
försöker man hitta nya former för projektarbeten, exjobb och 
forskningsprojekt”. 

 
 
 
                                                 
6 Lag 1997:797 - http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=547 - 2003-01-03 
7 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=143&view=0&expand_tree=100- 2002-11-18 
8 http://mt.sh.se/undersidor/utbildningen/utbildningen.htm - 2002-02-16 
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Nedan följer en beskrivning av medietekniken så som det uttrycks i kursplanerna: 
 
2.3.1 Grundkursen 

”Grundkursen i medieteknik syftar till att ge en orientering om de 
teoretiska, tekniska och praktiska grunderna inom digital medie- 
och informationsteknik, med tonvikt på interaktiva medier. 
Områdets speciella förutsättningar och tillämpningar studeras 
liksom interaktiv och multimedial kommunikation i olika 
samhälliga samanhang. Centrala problemställningar är design, 
produktion och distribution av datormedierade budskap samt 
utveckling, användning och utvärdering av interaktiva och 
multimediala artefakter”.9 

 
2.3.2 Fortsättningskursen 

”Fortsättningskursen i medieteknik syftar till att ge fördjupade 
teoretiska, tekniska och praktiska kunskaper inom digital medie- 
och informationsteknik med tonvikt på interaktiva medier. Under 
kursen belyses den integration av informationsteknik och nya 
medier som ligger grund för dagens mediekonvergens och dess 
inverkan på samhällhällsutvecklingen. Kursen ger en djupare 
inblick i områden som människan – dator - interaktion, 
användargränssnitt, informationsdesign och visuell 
kommunikation”.10 

 
2.3.3 Påbyggnadskursen 

”Påbyggnadskursen i medieteknik syftar till att ge en fördjupad 
förståelse för vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som är 
relevanta för de tvärvetenskapliga forskningsfält där digitala och 
interaktiva medier, människa – dator – interaktion och 
informationsteknik står i fokus. Kursen ger också möjlighet till 
specialisering inom något informations- eller medietekniskt 
område”.11 

 

                                                 
9 http://utbdb.sh.se/Pdf/Pdf_Offentlig/JO1030.pdf 
10 http://utbdb.sh.se/Pdf/Pdf_Offentlig/JO2020.pdf 
11 http://mt.sh.se/texter/C-kurs.pdf 
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3 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och undersöka vad som karakteriserar ämnet 
medieteknik på Södertörns högskola genom att vi använder oss av begreppet 
högskolemässighet. Syftet är också att arbeta fram ett antal kriterier som gör det 
möjligt att analysera högskolemässigheten inom ämnet. Genom att undersöka 
medietekniken utifrån dessa kriterier vill vi också utreda hur högskolemässigheten 
kan öka inom ämnet.   
 
Våra frågeställningar är:  
 
Hur tar sig högskolemässigheten inom ämnet uttryck inom varje kriterium?  
 
Hur kan högskolemässigheten utifrån dessa kriterier öka inom ämnet? 

 
4 Metod 
 
För att kunna analysera medietekniken har vi använt oss av dels innehållsanalys av 
dokument och dels intervjuer via e-post.  
 

4.1 Dokumentstudier  
Utifrån begreppet högskolemässighet har vi tagit fram några huvudkriterier från 
rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet”12, Ingrid Widängs  
c-uppsats13 samt Högskoleverkets kriterier för självutvärdering14 och dessa kriterier 
kommer vi att använda för att analysera medietekniken. Urvalet av kriterier är gjort 
med hänsyn till att vi kan finna svaren i scheman, litteraturlistor och e-postintervjuer. 
Genom detta undviker vi att använda oss själva som källor, eftersom resultatet då 
skulle riskeras att baseras på våra personliga åsikter och inte på fakta.  
 
I vår analys tittar vi dels på scheman från samtliga kurser och gör beräkningar av 
teoretiska och praktiska moment, antal seminarier, redovisningar och hemtentor. 

                                                 
12 Demker et al. 2001 
13 Widäng, Ingrid (1992): ”Högskolemässighet” – Karakteristika för utbildning och undervisning vid 
universitet och högskolor – ur ett lärarperspektiv, Linköping: Institutionen för omvårdnadsforskning  
14 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002 
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Dels tittar vi på litteraturlistor och räknar antalet böcker skrivet på annat språk än 
svenska.  
 
Beräkningar av hur mycket tid som lagts på teoretiska respektive praktiska moment 
görs genom att vi utgår från att en normal arbetsvecka består av 40 timmar. Därefter 
räknar vi, med utgångspunkt från samtliga scheman från a- b- och c-kurserna, hur 
många timmar som schemalagts och hur många timmar som utöver det kan räknas 
som självstudier (se bilaga 1). Vi gör även en indelning av samtliga moment i 
antingen praktik eller teori (se bilaga 2). Genom att kombinera detta med 
ovanstående uträkning kan vi se hur många timmar som lagts på teori respektive 
praktik.  
 
Man använder sig ofta av dokumentstudier då man vill spara tid och pengar i 
förhållande till vad som skulle gått åt om man själv givit sig ut och samlat in 
motsvarande information.15 Tidsbristen är också en av de främsta orsakerna till att 
vår analys till största delen baseras på dokument från medietekniken.  
 
För att nå kunskap om kontexten har vi kombinerat dokumentstudierna med frågor 
och insamling av data från bland annat Södertörns högskolas hemsida och 
Högskoleverkets hemsida.  
 

4.2 Intervju via e-post 
Vi har förutom dokumentstudier valt att använda oss av en kvalitativ intervju 
eftersom det är den metod som vanligtvis används vid analyser där man vill få fram 
åsikter och information av den typen vi är ute efter.16  
 
Vår respondent har utgjorts av ämnesansvarig17 för ämnet medieteknik. Med honom 
har vi kunnat ha en kontinuerlig dialog, både muntligt och via e-post, frågorna har vi 
dock ställt genom e-post.  
 
Vi har valt att använda oss av en strukturerad form då vi ställt ett antal konkreta 
frågor via e-post. Vi har inte bifogat svarsalternativ vilket innebär att respondenten 
svarat med öppna svar, dvs han har själv bestämt hur långt svaret ska vara18 (se 
bilaga 3 för samtliga frågor och svar).  
 
Det finns en rad fördelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer och dessa är 
bland annat att man kan få information som det annars skulle vara svårt att få 
tillgång till, man kan få kommentarer och bekräftelser av information från andra 
källor, man kan utveckla hypoteser under intervjun och i forskningsprojektet, man 

                                                 
15 Andersen, Heine (1990/1994): Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion, Studentlitteratur: 
Lund Andersen, s. 74 
16 Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog och Terje Hillesund (1997): Metodebok for mediefag, 
Norge: Fagboksforlaget Vigmostad & BjØrke AS 
17  Ulf Hagen  
18 Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (2000): Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: 
Studentlitteratur 
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kan få tillgång till aktörens begreppsvärld och man kan kombinera metoden med 
andra kvalitativa och kvantitativa metoder.19  
 
Vi anser att metoden att intervjua via e-post är lämplig och effektiv för vårt syfte då 
vi är ute efter ganska korta svar och inte svar som kräver en personlig, och längre 
dialog. Vi ville att vår respondent skulle få tid på sig att formulera sina svar vilket 
det inte alltid ges utrymme för i en personlig intervju. Vi anser också att vår 
respondent är så pass intresserad av ämnet att han inte skulle ignorera e-post som 
skickas av denna anledning. En stor fördel med att skicka e-post har varit att vi haft 
möjlighet att enkelt kunna skicka kompletterade frågor. 
 
Respondenten har blivit ombedd att svara inom en till två veckors tid, då vi inte haft 
möjlighet att vänta längre än så på svaren. Vi tror inte att den relativt korta tiden han 
haft på sig att svara på våra frågor har påverkat svarsresultaten då de frågor vi ställt 
till stor del behandlar kunskap vi tror att respondenten redan besitter. 
 

4.3 Metodkritik 
Nackdelen med denna metod är att det är svårt för oss att undvika att använda oss 
själva som källor utan bara se till de fakta vi har på papper. Detta hänger också ihop 
med att vi har en viss förförståelse av det vi analyserar, eftersom vi läst just de 
delkurser vi valt att analysera. Denna förförståelse kan ses som positiv då vi fått en 
uppfattning om hur undervisningen ser ut på medietekniken på Södertörns 
högskola. Ytterligare en fördel med att vi nyligen har genomgått denna kurs är att vi 
kommer ihåg hur tiden har disponerats och hur undervisningen sett ut vilket vi 
troligtvis skulle glömma om vi skulle skriva denna uppsats om några år. Vad vi vill 
poängtera är att denna förförståelse inte handlar om att uppsatsen baseras på 
subjektiva fakta och personliga åsikter, utan att vår erfarenhet av kursen bidrar till 
att vår analys kan bli mer nyanserad och få ett större djup.  
 
Vi anser själva att uppsatsen skulle bli mer komplett om vi till exempel hade 
intervjuat studenter som läst medieteknik. Vi skulle då kunnat analysera sådana 
aspekter av högskolemässigheten som personlig mognad och samtidigt fått reda på 
hur studenterna ser på medietekniken och om de tycker att den är högskolemässig 
eller inte. På detta sätt skulle vi även komma längre ifrån problemet att vi kan 
uppfattas som en subjektiv källa.  
 
Ytterligare en svårighet med den analys vi genomfört är att våra mätbara resultat 
inte går att mäta mot något. Som exempel kan nämnas att vi inte kan mäta om det 
antal böcker vi läser på annat språk än svenska är att betrakta som ett högt antal eller 
ett lågt antal. Att kunna göra denna jämförelse mot ett standardmått är heller inte vår 
ambition. Frågan är också om denna jämförelse är nödvändig eftersom det inte i 
någon av de rapporter vi studerat framkommer några exakta siffror på till exempel 
kurslitteratur. När man talar om mått använder man uttryck som ”mycket”, ”lite”, 

                                                 
19 Østbye et al, s. 82 
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”högt antal”, ”tyngdpunkt”, osv. Eftersom vi i vissa fall mäter högskolemässigheten 
genom att räkna antal timmar och seminarier medan de personer som uttalat sig om 
högskolemässighet inte gör detta, uppstår alltså detta problem.  
 
Hur värderar man då om de resultat vi kommer fram till speglar 
högskolemässigheten eller inte? Vi har försökt tolka resultaten mot det som sägs i 
rapporterna och försökt utläsa vad som menas med en del vaga uttryck. Det som 
kanske är mest belysande är ytterligheterna och vi kommer i resultatdelen att 
redovisa hur de olika måtten bör tolkas.   
 

4.4 Avgränsning 
Det finns även andra medieteknikkurser på högskolor och universitet runt om i 
Sverige till exempel Medieteknik på Blekinge Tekniska Högskola och Digital 
mediedesign vid Örebro Universitet. Även om kurserna inte heter likadant kan 
innehållet vara i stort sätt detsamma. Kurserna kan även heta likadant men ha olika 
innehåll. Vi har dock valt att enbart inrikta oss på medieteknikutbildningen som 
finns på Södertörns högskola 
 
Ytterligare en avgränsning är att vi med medieteknik inte menar alla kurser i 
medieteknik som hållits sedan starten 1998 utan de tre fristående kurser som 
genomförts hösten 2001, våren 2002 och hösten 2002 på Campus Haninge. Vi vill 
poängtera att detta endast utgör 30% av ämnets verksamhet under ett läsår och 
endast 10% av alla a- b- och c-kurser som genomförts sedan 1998. Medieteknik läses 
också inom vissa program, men då vi använder oss av benämningen medieteknik 
refererar vi uteslutande till ovan nämnda fristående kurser.   
 
Vår analys sker utifrån scheman, litteraturlistor, osv men inte utifrån ämnets 
kursplaner. Vi har valt att inte använda oss av kursplanerna då vi anser att dessa inte 
säger något om den faktiska verkligheten eller hur verksamheten har bedrivits inom 
ämnet. Skulle vi valt att använda oss av kursplanerna skulle vi varit tvungna att göra 
en subjektiv tolkning av om och hur undervisningen återspeglats i dessa, vilket i sin 
tur skulle medföra att vi skulle använda oss själva som källor. Alternativet skulle 
kunna varit att vi genom student/lärarintervjuer tog reda på om kursplanerna 
stämmer överens med den faktiska undervisningen, men som vi nämnt tidigare har 
vi varit tvungna att avgränsa vår metod.  
 

4.5 Källkritik 
 
4.5.1 Högskolemässighet 
Ingrid Widäng färdigställde sin c-uppsats vårterminen 1992, vilket innebär att 
informationen inte kan betraktas som dagsaktuell. Vi anser dock att Widängs 
resultat ger en godtagbar beskrivning av begreppet högskolemässighet som 
överensstämmer med de åsikter som uttrycks i rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju 
inlägg om högskolemässighet”. Vi tycker att detta tyder på att Widängs definition av 
begreppet högskolemässighet kan användas även idag. Även om Widängs c-uppsats 
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är äldre än rapporten ”Ribban på rätt nivå” tycker vi att Widäng för fram en hel del 
konkreta synpunkter på vad som bör ingå i begreppet högskolemässighet. Detta har 
inspirerat oss till de kriterier vi arbetat fram, men vi vill understryka att Widängs c-
uppsats endast är en del av vår teoretiska bakgrund och att den kompletterar 
rapporten ”Ribban på rätt nivå” genom att den konkretiserar begreppet.  
 
Ingrid Widäng diskuterar inte begreppet beprövad erfarenhet. Detta beror på att den 
högskolelag där detta begrepp anges inte trädde i kraft förrän 1993, dvs en tid efter 
det att Widängs rapport kom ut. Vi ser inte detta som ett problem eftersom 
begreppet behandlas ingående av Ingrid Josefson, Eskil Franck och Per Lysander” i 
rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet”.  
 
4.5.2 Hemsidor 
Det som sägs om ämnet på medieteknikens egen hemsida, www.mt.sh.se, bör inte 
bara betraktas som fakta, utan även som reklam för kursen. Därför har vi valt att 
endast använda denna information i kompletterande och belysande syfte.  
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5 Teori 
 
Vad är ”högskolemässighet”? Denna fråga måste utredas innan vi kan finna ett svar 
på om medietekniken är högskolemässig. Begreppet belyses genom rapporten 
”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om högskolemässighet” där man ställer frågorna; ”vilka 
är de unika kännetecknen för högre utbildning”?  och ”vad karakteriserar en 
högskolemässig utbildning”? Högskoleverket har i denna rapport bett företrädare för 
högskolan att ge sin version av vad som är de specifika kännetecknen för den högre 
utbildningen.20 
 
Ingrid Widäng har i en c-uppsats ”’Högskolemässighet’ Karakteristika för utbildning 
och undervisning vid högskola och universitet – ur ett lärarperspektiv” definierat 
högskolemässighet genom att intervjua nio företrädare för universitet och högskolor.  
 
Vi har även valt att använda oss av Högskoleverkets kvalitetsaspekter, som används 
för utvärdering av högskolor. 21 Dessa kvalitetsaspekter återspeglar det som sägs i 
”Ribban på rätt nivå” samt vad som framkommer i Widängs undersökning.  
 

5.1 Fem inlägg om högskolemässighet 
Nedan presenteras vad fem av författarna i rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg 
om högskolemässighet” anser vara högskolemässighet. Vi har valt att inte redovisa för 
vad två av författarna till rapporten säger om högskolemässighet. En av dessa är 
Suzanne Osten, vars inlägg är en del ur en brevväxling vilket gör det svårt att se 
kontexten till detta inlägg. Det andra inlägget är skrivet av Inge-Bert Täljedal och då 
det som framförs till stor del sammanfaller med övriga författares åsikter anser vi att 
en redogörelse för detta mer skulle vara en återupprepning av det som redan sagts 
än det skulle tillföra ny fakta.  
 

5.2 Marie Demker   
Marie Demker, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver att man i 
högskolelagens tredje paragraf kan läsa att verksamheten vid universitet och 
högskolor skall bedrivas så att ett nära samband upprätthålls mellan forskning och 
utbildning samt att vetenskapens trovärdighet och goda forskningsseder skall 
värnas. Det skrivs också att studenten skall få med sig en kritisk hållning, förmåga 
till problemlösning och till att följa med i kunskapsutvecklingen.  
    
Demker ställer sig frågan om det är detta som räknas som högskolemässighet. Hon 
menar att svarar man ja på den frågan måste man omedelbart fråga sig vad som 
skiljer dessa krav från kraven på grundskolan och gymnasiet. Med detta menar hon 
att högskolelagens paragrafer inte kan användas för att definiera högskolemässighet.  
                                                 
20 Demker et al, s .5 
21 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002 
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Demker skriver att begreppet högskolemässighet har två sidor; en kvantitativ och en 
kvalitativ. Den kvantitativa sidan utgörs av högskolelagens texter om kritisk 
hållning, förmåga att följa kunskapsutvecklingen och vetenskaplig trovärdighet. Den 
kvalitativa sidan av högskolemässigheten är kravet på vetenskaplighet i såväl 
pedagogik som ämnessubstans. Demker skriver att den vetenskapliga praktiken bör 
utgöra en annorlunda praktik än den studiepraktik som bedrivs inom grund- och 
gymnasieskola. Den bör vara kunskapsbildande och samtidigt kumulativ. Studenten 
ska börja producera utpräglat ny kunskap, som kan läggas till den gemensamma 
kunskapsmängd som slutligen når ut i samhället. I detta ”kunskapssamtal” som 
uppstår skall kunskapen värderas för att man skall kunna se om den håller måttet i 
det akademiska samtalet. Gör den inte det kan inte dess värde anses vara stort. 
Demker menar att detta kriterium för den vetenskapliga praktiken innebär att dåligt 
genomförda undersökningar som saknar vetenskapliga problemlösningar kommer 
att värderas lågt. Det vetenskapliga problemet är kärnan i den vetenskapliga 
praktiken. Demker säger alltså att betydelsen av begreppet vetenskaplighet ger en 
vink om hur man ska värdera undervisning och forskning vid universitet och 
högskolor och genom att definiera vetenskaplighet, menar Demker, definierar man 
begreppet högskolemässighet.  
    
Demker skriver att högskolemässighetens kvalitativa sida inbegriper vissa värden, 
riktlinjer och tillämpningar och att detta innebär att forskarutbildning och 
grundutbildning bör inriktas på att förmedla ett vetenskapligt paradigm till var och 
en av studenterna. De pedagogiska konsekvenserna av detta synsätt på 
högskolemässighet blir att all högre utbildning bör vara en plats för självinsikt, 
personlig mognad och intellektuell utveckling. Demker påpekar att den kvalitativa 
sidan av begreppet högskolemässighet kanske inte ens kan fastställas i en lagtext. 
Därför menar hon att en högskolemässig utbildning bör uppfylla kraven på mer 
kritik, förmåga att följa kunskapsutvecklingen, internt ifrågasättande samt den 
vetenskapliga praktiken med problemformulering.22  
 

5.3 Bertil Rolf 
Bertil Rolf, professor i filosofi vid Blekinge Tekniska Högskola , menar att 
högskolemässighet handlar om samband mellan den högre utbildningen, dess 
institutioner och medlemmar. Han definierar en högskolemässig utbildning som ”en 
utbildning som innehåller moment som sammantaget är ägnade att ge förmåga att med insikt 
delta i samhället framtida kunskapsutveckling inom utbildningens område”.  
 
Rolf menar att en högskolemässig utbildning måste skapa möjligheter för 
högskolemässighet hos studenterna. Med detta menar han för det första att 
studenten skall utveckla självinsikt eller medvetenhet om den egna kunskapen. Till 
detta hör att man är medveten om vad man kan och inte kan. För det andra handlar 
det om en förmåga att förhålla sig till källor och auktoriteter. Eftersom man ofta är 
hänvisad till att lita på andras uppgifter, metoder och tekniker krävs det att man kan 

                                                 
22 Demker et al, s. 11-  18 
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sålla i det som erbjuds. För det tredje handlar det om en förmåga till metodinsikt 
eftersom det är av största vikt att veta ungefär vilka kunskapssyften man kan uppnå 
med vilka undersökningsmetoder. Slutligen handlar det om argumentations- och 
struktureringsförmåga där man kan förstå andra professionella aktörer och själv 
delta i tankeutbytet.  
 
Högskolemässighet är en egenskap hos hela utbildningsprogram och från denna nivå 
kan det få genomslag i enskilda kurser och kursmoment. Kravet på 
högskolemässighet innebär inte alltid att ny kunskap eller nya ämnen fogas till de 
gamla. Hos studenter innebär högskolemässighet ett sätt att resonera och förhålla sig 
till kunskap från vitt skilda områden.23 
 

5.4 Ingela Josefson  
Ingela Josefson, professor i arbetslivskunskap och prorektor vid Södertörns högskola, 
diskuterar begreppet beprövad erfarenhet. Hon pekar på att enligt den högskolelag 
som trädde i kraft 1993 skall all högskoleutbildning vila på vetenskaplig/konstnärlig 
grund och beprövad erfarenhet. Hon frågar sig hur högskolan förhåller sig till det 
man kallar beprövad erfarenhet.  
 
Hon säger att nu när all postgymnasial utbildning förlagts till högskolan och tidigare 
yrkesutbildningar fått sin hemvist där, aktualiseras frågan om innebörden i 
begreppet högskolemässighet. Hon menar att kraven på högskolan ökat i och med att 
utbildningar till ett yrke handlar om att skapa ett möte mellan teori och praktik. 
 
Josefson skriver att många nya grupper nu söker sig till högskolan, av vilka många 
har erfarenhet av yrkesarbete men är ovana vid högre studier. En central fråga blir 
därför hur högskolan kan bidra till utvecklingen inte bara av den vetenskapliga 
kunskapen utan även av erfarenhetskunskapen. Josefson säger att Högskoleverket 
har till uppgift att i sina utvärderingar bedöma hur högskolan förmår bidra till 
utvecklingen av denna erfarenhetskunskap, likväl som de ska bedöma utbildningens 
vetenskapliga kvalitet. Josefson anser att den vetenskapliga kunskapen hos lärarna 
tycks bli avgörande för vad som ses som högskolemässighet eftersom 
högskolemässigheten främst bedöms utifrån lärarnas formella meriter, det vill säga  
doktorsexamen. 
 
Josefson hävdar att den kunskapsform som beprövad erfarenhet utgör, är den som 
skapar störst problem i den akademiska världen, eftersom den till största delen 
kretsat kring vetenskaplig kunskap. Det saknas insikt om att beprövad erfarenhet är 
en kunskap som måste bedömas utifrån specifika premisser. Den akademiska 
traditionen har problem med att förhålla sig till andra kunskapsformer än den 
akademiska och det har visat sig svårt att finna ett möte mellan teori och praktik. 
Den beprövade erfarenheten löper stor risk att försvinna i en kunskapstradition som 
är inriktad mot vetenskaplig kunskap.  
 

                                                 
23 Ibid., s. 54 - 56 
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Josefson ger exempel på hur man försökt sträva efter att förena teori och praktik.24 
Utbildningar för studenter med yrkeserfarenhet skall bidra till utvecklingen inte bara 
av vetenskapliga kunskaper utan också av erfarenhetskunskapen. Den erfarenhet 
studenterna bär med sig behöver inte vara beprövad. Det är den kritiska reflektionen 
kring erfarenheten som är en förutsättning för att den skall bli beprövad och det kan 
den bli med högskolans hjälp.  
 
Högskolans högskolemässighet måste bedömas utifrån olika kriterier. Beprövad 
erfarenhet går kanske inte alls att bedöma utifrån nu gällande utvärderingsmodeller, 
men detta förändrar inte det faktum att den har ett stort värde. Istället måste 
kunskapssynen på högskolan utvecklas för att olika kunskapsformer skall kunna 
mötas.25   
 

5.5 Eskil Franck  
Eskil Franck, rektor på Lärarhögskolan sedan 1997, menar att frågeställningen – Vad 
är högskolemässighet? – idag är aktuell pga att det har tappat sin exklusivitetsprägel 
att studera vid högskolan. Det är inte lika speciellt längre då antalet studenter vuxit 
kraftigt. I likhet med bland andra Marie Demker menar Franck att även andra 
utbildningsformer än universitet och högskolor ska vila på en vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet, vilket gör att detta kriterium inte är specifikt för högskola 
och universitet. 
    
Franck menar att högskolemässigheten handlar om relationen mellan den 
vetenskapliga grunden och hur den beprövade erfarenheten blir beprövad. Han 
menar med detta att förhållandet mellan teori och praktik kommit i fokus genom att 
praktiken har intagit en mer framträdande roll då många yrkesutbildningar blivit en 
del av högskolans uppdrag. Franck menar att detta medför att erfarenheten kommit 
att få större vikt.  
 
Erfarenheten har kommit att ställas mot den vetenskapliga kompetensen och ses som 
en alternativ kompetensbas, men Franck menar att den beprövade erfarenheten och 
vetenskapen kompletterar varandra när det gäller att tillgodose berättigade krav på 
allsidighet och kvalitet i en akademisk professionsutbildning. Franck skriver att 
begreppet ”beprövad erfarenhet” måste redas ut eftersom någon definition av 
begreppet hittills inte gjorts. Han definierar begreppet genom att ställa upp tre 
kriterier;  
 erfarenheten skall vara kommunicerad och helst dokumenterad 
 erfarenheten skall vara kritiskt granskad utifrån kriterier som är relevanta för det 
aktuella yrkesområdet 

 erfarenheten skall vara värderas utifrån yrkesrelaterade, samhälleliga, etiska och 
andra värderingsnormer. Med detta menas att all erfarenhet inte är god erfarenhet. 
Somlig erfarenhet kan avvisas pga av att den får olämpliga eller oacceptabla 
konsekvenser. 

                                                 
24 Kursen Vårdfilosofi och Moral hösten 1999, högskoleutbildning för undersköterskor. 
25 Demker et al, s. 29 - 34 
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Franck skriver vidare att innebörden i begreppet högskolemässighet speglas i de 
utvärderingar och granskningar av olika slag som högskolan genomgår. Franck säger 
att om jämförelser skall kunna göras måste kriterier i bedömningsarbetet anges. 
Exempel på kriterier;  
 Graden av forskning och forskningsinflytande på högskolan. 
 Kopplingen mellan forskningsverksamhet och undervisning skall vara tydlig. 
 För de akademiska yrkesutbildningarna blir frågan om forskning och undervisning 
i förhållande till fältet viktig. Man bör ställa sig frågan om hur väl bearbetad teorin 
är i förhållande till praktiken. Låter man båda perspektiven befrukta varandra? 

 På vilket sätt hanteras och utvecklas den beprövade erfarenheten? 
 
Franck avslutar sitt resonemang med att påpeka att det är ett faktum att högskolan 
spelar en central roll i samhället idag, men att det återstår en hel del arbete med att 
klargöra hur.26 
 

5.6 Per Lysander 
Per Lysander, rektor vid Dramatiska institutet sedan hösten 2001, behandlar 
högskolemässigheten utifrån relationen mellan den konstnärliga grunden och den 
beprövade erfarenheten. Han påpekar framför allt att reflektionen är en viktig del i 
utvecklingen av de konstnärliga utbildningarna och reflektionen, menar han, bör 
också vara högskolemässighetens kärna. Även om Lysander diskuterar 
högskolemässighet från ett perspektiv där praktiska yrkesutbildningar sätt i fokus 
tycker vi att hans slutsatser kan appliceras även på teoretiska utbildningar då de 
överensstämmer med de slutsatser som dras av övriga författare i rapporten.  
    
Per Lysander säger att den som försöker definiera begreppet högskolemässighet 
ganska omgående tvingas begrunda begrepp som forskning eller vetenskap. Han 
menar att det är dessa förlopps närvaro som kan kvalificera en utbildning till 
högskolemässighet. Han påpekar att han menar något mer än att utbildningen ska 
bygga på vetenskaplig grund eftersom det är en självklarhet för de flesta 
utbildningssituationer. Han säger att när han talar om en närvaro, syftar på något 
både mer omfattande och mer begränsat. 
    
Lysander menar att vetenskapssamhället har kommit att hylla ett nyttoperspektiv, 
där man väljer att motivera sig med hänvisning till uppnådda eller avsedda resultat. 
Istället bör man, enligt Lysander, begrunda andra sidor av vetenskapen. Det som är 
viktigt för den som försöker fånga begreppet högskolemässighet är inte resultat eller 
genombrott utan processer och förhållningssätt. Detta innebär att vetenskapens 
närvaro i utbildning ska avspeglas i en frihet för studenten, en möjlighet till egna 
värderingar och ett eget tillägnande av kunskap och ett större personligt ansvar. Det 
är detta som kan förvandla en utbildningsprocess till något högskolemässigt. 
Lysander påpekar att detta tyvärr inte tycks ske idag utan att man istället tycks avse 
att minska närvaron av vetenskapliga perspektiv i universitetens och högskolornas 

                                                 
26 Demker et al, s. 22 - 28 
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grundutbildning. Detta kan leda till ett hårdare drivet resultat- och nyttoperspektiv, 
vilket gör att det som skulle kunna vara kärnan i högskolemässigheten – kritisk 
reflektion – försvinner.27  
 

5.7 Ingrid Widäng  
Ingrid Widäng arbetade som vårdlärare på Universitetet i Linköping när hon skrev 
denna c-uppsats.28 Hon skriver att den utbildningsmiljö hon arbetar i präglas av att 
sjuksköterskeutbildningen först 1977 kom att tillhöra högskolan. Detta medförde ett 
sökande efter hur utbildningen och undervisningen skulle bedrivas för att kunna 
räknas som högskoleutbildning. Den rapport hon skrivit grundar sig till stor del på 
detta och hon säger att hennes arbetssituation gett upphov till frågor som ”Vad 
kännetecknar utbildning och undervisning vid en högskola?” och  ”Vad är det som 
är bra? Mindre bra?”.29  
 
Ingrid Widäng genomförde 1990 en undersökning för att ta reda på vad som menas 
med begreppet högskolemässighet. Hon intervjuade nio personer inom 
utbildningssektionerna teknik- och naturvetenskap, administration och socialt arbete, vård, 
undervisning och kultur och information. Dessa nio personer fick fritt beskriva vad som 
är karakteristiskt för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor.  
 
Widängs undersökning resulterade i fyra kategorier, som definierar begreppet 
högskolemässighet. Dessa fyra kategorier har olika dimensioner som i sin tur har 
olika kvaliteter. Kategorierna är vetenskaplig förankring, personlighetsutveckling, 
utveckling mot en yrkeskompetens och internationalisering. Dessa kategorier har en 
inbördes relation och påverkan, undantaget internationalisering som intar en 
särställning då den endast i vissa avseenden och i begränsad omfattning står i 
relation till de övriga kategorierna.30  
 
Vi kommer nedan att redogöra för samtliga kategorier och dess dimensioner samt 
kvaliteter (se även schema; bilaga 4).  
 
5.7.1 Kategori 1 – Vetenskaplig förankring 
Vetenskaplig förankring är den mest framträdande kategorin och intervjupersonerna 
lyfter fram detta som det väsentliga. De poängterar att undervisningen ska baseras 
på en kunskapsmassa som är vetenskapligt förankrad och på de metoder som 
utvecklar ämnet. Undervisningen ska också baseras på analys och kritisk värdering 
av denna kunskapsmassa och metoderna. Lärarna ska vara uppdaterade inom 
forskningsområdet och inom undervisningen tydliggöra vad som är relaterat till 
forskning samt se till att undervisningen innehåller ny och aktuell forskning inom 
ämnesområdet.31  

                                                 
27 Demker et al, s. 35 - 36 
28 ”Högskolemässighet” Karakteristika för utbildning och undervisning vid högskola och universitet – 
ur ett lärarperspektiv, 1992 
29 Widäng, s. 12 
30 Ibid., s. 10ff 
31 Ibid., s. 14 
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Widäng poängterar att högskolorna ska kännetecknas av kvalitet och en viktig 
aspekt är utbildningens anknytning till forskning. Hon skriver att det bör ske en 
samverkan i större utsträckning än det gör idag mellan grundutbildning och 
forskning. Detta innebär bland annat  att det bör medföra att ny kunskap och nya 
forskningsrön snabbt kommer utbildningen till godo. Lärarna är en resurs i 
forskningsanknytningen och ska dels medverka till forskningsanknytning i 
utbildningen och i undervisningen genom att själv bedriva forskning och 
utveckling.32  
 
Deduktivt/Induktivt tänkande är en av dimensionerna inom vetenskaplig förankring. 
Detta innebär att företeelser och fenomen relateras till en eller flera teorier, antingen 
deduktivt genom att man utgår från teorier och söker dess relevans och 
användbarhet i verkligheten, eller induktivt genom att man studerar verkligheten 
och utifrån det bildar begrepp eller en teori/modell.  
 
Teoretisk förankring är en av kvaliteterna inom den första kategorin och i Widängs 
undersökning framkommer tydligt vikten av att koppla innehållet i undervisningen 
till en teori och att studenterna ska kunna relatera fenomen till teorier eller modeller. 
Tyngdpunkten ska ligga på teoretiska kurser jämfört med praktiska kurser. Detta är 
viktigt då det anses att teorier och teoretiska resonemang ger en allmän kunskapsbas 
och en gemensam begreppssfär. 
 
Den andra kvaliteten inom den vetenskapliga förankringen är problematisering, vilket 
anses vara en av grundstenarna i kunskapssökandet. Intervjupersonerna framhåller 
att en problemställning eller en frågeställning ger möjlighet till observationer, 
funderingar och reflektioner. En problemställning kan hela tiden utvecklas och 
utvidgas genom att den belyses i olika situationer, sammanhang och perspektiv.  
 
Inom dimensionen Deduktivt/Induktivt tänkande ingår även kvaliteterna 
syntetisering och abstraktion. Syntetisering visar sig vara en viktig egenskap hos en 
utbildning då det anses bidrar till det logiska tänkandet och tvingar studenten att 
kombinera olika perspektiv och kunskapsområden. Abstraktion, dvs att läraren höjer 
abstraktionsnivån, kan medföra djupare förståelse om fenomen eller företeelser. 
 
Kunskapsrelativism är en annan av dimensionerna inom vetenskaplig förankring. 
Widäng skriver att studenter som börjar studera på högskolan oftast har en 
uppfattning om kunskap som något statiskt medan kunskap inom 
högskolevärlden uppfattas som något som hela tiden kan utvecklas, förändras 
och ifrågasättas. Självklart är ämnets karaktär avgörande för hur tydligt 
kunskapsrelativismen gör sig gällande.33  
 
En av kvaliteterna som har sitt ursprung i dimensionen kunskapsrelativism är 
mångfald av teorier. I detta ingår att lärarna belyser ett ämne eller en frågeställning ur 

                                                 
32 Widäng, s. 8 
33 Ibid., s. 14 - 17 
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olika perspektiv och med olika förklaringsmodeller. Innehållet i undervisningen bör 
även relateras till resultat från forskning. Det anses värdefullt att studenterna 
presenteras för olika teorier som kan komplettera eller motsäga varandra. Genom 
detta visas bredden och djupet inom ett kunskapsområde och i viss mån kan det 
stimulera studenterna till nyfikenhet samtidigt som det ger en medvetenhet och 
öppenhet för olika perspektiv. Till denna kunskapsrelativism hör även mångfald av 
metoder, dvs att studenterna har kunskap om de olika metoderna, dess fördelar 
och nackdelar. Kunskapen bör även ses i ett sammanhang. 
  
Ytterligare en dimension inom vetenskaplig förankring är ett kritiskt 
förhållningssätt. Detta lyfts fram som mycket väsentligt och centralt då man 
menar att det genomsyrar hela högskolan. Ett kritiskt förhållningssätt förutsätter 
att studenten har en möjlighet till insyn i den vetenskapliga världen, i forskning 
och i hur kunskap och forskningsresultat har utvecklats. Detta förhållningssätt 
kan relateras dels till ett arbetssätt och dels till en attityd där det förstnämnda 
kännetecknas av analys, ifrågasättande, problematisering och prövande av 
hypoteser medan det sistnämnda kännetecknas av en öppenhet för att kunskapen 
är föränderlig, alternativa lösningar på en problemställning, resonemang och att 
bli ifrågasatt.   
 
En kvalitet som hör till denna dimension är värdering, vilket innebär att en analys 
bör mynna ut i en värdering och ett ställningstagande.  
 
Analys är en annan kvalitet inom vetenskaplig förankring. Detta innebär kritisk 
analys där studenten utreder, granskar, jämför, ställer frågor och reflekterar. 
Analysen gäller såväl teorier, forskning, litteratur, situationer, företeelser och 
fenomen inom relevanta ämnesområden som forskningsmetoder. I vilken 
omfattning och på vilket sätt analyser tydliggörs är delvis beroende av ämnets 
karaktär. 
 
Frihet är en kvalitet som till stor del styr det kritiska förhållningssätet. Utan 
denna frihet vore den kritiska granskningen mycket begränsad. Studenterna bör 
ha en frihet som gör det möjligt för dem att kritiskt granska och framföra kritik 
mot forskningsresultat, värderingar och företeelser i samhället, men också frihet 
att söka kunskaper.  
 
Inom dimensionen kritiskt förhållningssätt framhålls också kvaliteten 
metodskolning, vilket innebär att studenterna erhåller kunskaper om 
vetenskapsteori, datainsamlingsmetoder, mätinstrument och dokumentation 
samt att dessa kunskaper tillämpas i utbildningen.34 Detta kan liknas vid 
kvaliteten mångfald av metoder som ingår i dimensionen kunskapsrelativism.  
 
5.7.2 Kategori 2 – Personlig utveckling 
Widäng skriver att studenten under utbildningstiden genomgår en process, en 
personlig utveckling som kännetecknas av mognad och autonomi. Denna process 
                                                 
34 Ibid., s. 17 - 20 
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sätts igång av bland annat kunskapsinnehållet, det kritiska förhållningssättet, 
undervisningsmetoderna osv. Tidigare kunskaper och värderingar ifrågasätts och 
omvärderas. Graden av den personliga utvecklingen är beroende av hur lång tid 
studenten befunnit sig inom högskolan.  
 
Autonomi är en dimension som kännetecknas av ställningstagande, ansvar, frihet 
och självstudier. Detta relateras till självständighet i flera sammanhang, vilket till 
exempel kan innebära att studenten kan välja mellan kurser, försvara sina egna 
ställningstaganden, att studenten aktivt inhämtar och bearbetar kunskap, gör 
redovisningar, och till viss del är oberoende av läraren.  
 
Kvaliteten ställningstagande betyder att studenten tar ställning för ett perspektiv 
eller en åtgärd genom att först ha bearbetat en frågeställning och belyst den ur 
olika perspektiv. Detta bör grundas på en medvetenhet och varför just detta 
ställningstagande görs. 
 
Kvaliteten ansvar innebär att studenten tar ansvar för sitt eget 
kunskapsinhämtande och för sin utbildning. Lärarna måste kunna lita på att 
studenterna tar eget ansvar för att inhämta och bearbeta kunskap. 
 
Med kvaliteten frihet menas att studenten har möjlighet till självstudier och 
planerar sina studier. Kvaliteten självstudier innebär att studenten söker kunskap 
utan närvaro av lärare. Låg undervisningstäthet är en förutsättning för 
självstudier.  
 
Mognad är den andra dimensionen till kategorin personlig utveckling. Med 
mognad avses en medvetenhet samt djup förståelse och insikt relaterat till 
kunskap och till sig själv.  
 
Värdering och omvärdering är en kvalitet av mognad. Ny kunskap ställs mot 
studentens tidigare kunskap, nya perspektiv presenteras och i processen ingår att 
studenten prövar och omprövar, förkastar och accepterar ny kunskap.35  
 
5.7.3 Kategori 3 – Utveckling mot yrkeskompetens  
Utveckling mot yrkeskompetens är tydligast i de utbildningar som är 
yrkesinriktade. För att utveckla yrkeskompetensen fordras träning i att 
problematisera fenomen och företeelser inom yrkesverksamheten, kritiskt 
förhållningssätt och utvärdering.  
 
Praktik inom utbildning uppfattas som något som ligger ”vid sidan om” 
utbildningen. Det finns ett stort glapp mellan teori och praktik och det är svårt 
att göra praktiken vetenskaplig.36  
 

                                                 
35 Ibid., s. 21 - 25 
36 Ibid., s. 26 
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5.7.4 Kategori 4 - Internationalisering  
Internationalisering är ytterligare en dimension som innebär utbyte av studenter 
och lärare mellan länder. Litteratur på annat språk kan stimulera och motivera 
studenterna till internationella kontakter, men också ge vidgade perspektiv.  
 

5.8 Widängs definition 
Widäng menar att den analys hon gjort ger begreppet högskolemässig en 
innebörd. Begreppet högskolemässighet tenderar att bli alltför snävt eller ej 
tillämpbart på samtliga utbildningar inom högskolan, om det enbart eller till 
största delen relateras till vad vetenskaplig förankring innebär. Det är därför 
viktigt att alla kategorier lyfts fram. I vilken utsträckning de olika kategorierna 
påverkar och tydliggörs inom en utbildning bör avgöras av målet för 
utbildningen. Det bör noteras att utifrån begreppet högskolemässighet bör 
samtliga kategorier ingå i en utbildning, om än i varierande omfattning.37 
 
Widängs undersökning mynnar ut i en klar definition av begreppet 
högskolemässighet. Det är därför intressant att notera att ingen av de personer 
som bidragit till rapporten ”Ribban på rätt nivå – sju inlägg om 
högskolemässighet” i sina diskussioner kommer fram till en så heltäckande 
definition av begreppet som Ingrid Widäng gör. Det är svårt att peka på vad 
detta beror på, men en aspekt kan vara att högskolor och universitet genomgått 
en så stor förändring efter det att Widängs rapport skrevs att begreppet kommit 
att bli än mer tvetydigt och svårtolkat än det varit tidigare. Det kan också bero på 
att Widäng genomfört en omfattande undersökning, vilket inte de övriga 
personerna gjort innan de gav sin syn på begreppet. Ett annat alternativ är att de 
övriga författarna närmar sig begreppet mer försiktigt och inte vill göra en exakt 
definition.  
 
Vi vill hur som helst peka på att det finns stora likheter i de definitioner som 
gjorts och vi tycker att Widäng på ett bra sätt sammanfört de åsikter som de olika 
författarna uttryckt. Genom det schema hon arbetat fram tydliggörs också 
begreppet, vilket gör det lättare att tolka begreppet.  
 

5.9 Högskoleverkets kvalitetsaspekter 
Begreppet högskolemässighet är uppenbarligen svårdefinierbart. Det nämns för 
första gången i samband med att Högskoleverket i början av 1990-talet fick i uppdrag 
att pröva vårdutbildningar för examensrätt och enligt Högskoleverket används det 
som ett samlingsbegrepp för de aspekter som ingår i prövning för examensrätt.38 
Flera personer framhåller att det som anges i högskolelagen inte kan användas för att 
ge en tillräckligt bra förklaring av begreppet. Vad som emellertid bör påpekas är att 
alla i stora drag ger en likvärdig definition av begreppet. Att denna definition 
dessutom stämmer överens med vad Högskoleverket anser vara högskolemässighet 

                                                 
37 Ibid., s. 30 - 33 
38 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002: s. 6f  
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framkommer tydligt i de kvalitetsaspekter som Högskoleverket arbetat fram för 
utvärdering av högskoleutbildningar.   
 
Högskoleverket arbetar från och med 2001 med ett regeringsuppdrag som innebär att 
samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina ska utvärderas inom 
en sexårsperiod. Uppdraget omfattar såväl grund- som forskarutbildning. 
Högskoleverket använder en internationellt beprövad utvärderingsmodell som 
består av tre delar: självvärdering genomförd av institutionen, extern bedömning 
samt uppföljning. Varje utvärdering innebär en kvalitetsbedömning. De 
kvalitetsaspekter som ingår i Högskoleverkets utvärderingar är framtagna i 
samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av målen i högskolelag och 
högskoleförordning. 
 
De aspekter på kvalitet som Högskoleverket fokuserar på i sina utvärderingar utgår 
från målen i högskolelag och högskoleförordning. Kvalitetsaspekterna täcker 
utbildningens förutsättningar, processer och resultat samt avser både 
utbildningsorganisation och individer. 
 
Nedan redogörs för de kvalitetsaspekter som arbetats fram av Högskoleverket och 
som ytterligare belyser begreppet högskolemässighet.  
 
5.9.1 Lärarkompetens och möjligheter till kompetensutveckling 
Lärarnas kompetens är en viktig förutsättning för utbildningens kvalitet. Det krävs 
att utbildningen bärs upp av lärare som har vetenskaplig/konstnärlig skolning inom 
ämnet/ämnesområdet och god pedagogisk förmåga. Forskarutbildade eller 
konstnärligt nyskapande lärare som både forskar och utbildar är en förutsättning för 
att det ska vara möjligt att skapa ett nära samband mellan forskning och utbildning. 
Lärarna ska också ha möjligheter att upprätthålla och vidareutveckla sin 
vetenskapliga och pedagogiska kompetens. Det är viktigt att lärarnas vetenskapliga 
skolning och yrkesanknutna erfarenhet inom och utom högskolan kompletterar 
varandra, särskilt i utbildningar som leder fram till yrkesexamina. 
 
5.9.2 Utbildningens mål, innehåll och organisation 
Lärosätets beskrivning av utbildningens mål, innehåll och organisation (i 
utbildningsplan, kursplaner eller på annat sätt) ska innefatta eller anknyta till målen i 
högskolelagen och tillämpliga föreskrifter i högskoleförordningen. Graden av 
måluppfyllelse bör vara möjlig att bedöma. God ledning och tydlig organisation med 
klar ansvars uppdelning samt gott administrativt stöd är betydelsefulla 
kvalitetsaspekter. Långsiktighet och kontinuerlig förnyelse av utbildningen är viktig, 
liksom studenternas, lärarnas och den övriga personalens möjligheter att ta aktiv del 
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. 
 
5.9.3 Bibliotek och övrig informationsförsörjning 
En utbildningsmiljö av hög kvalitet förutsätter god tillgång till vetenskaplig 
informationsförsörjning av skilda slag inom relevanta ämnesområden. Biblioteket är 
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även en pedagogisk resurs och samarbetet med studenter, lärare och 
utbildningsansvariga är viktigt.39  
 
5.9.4 Lokaler och utrustning 
En god infrastruktur som också ger möjlighet till flexibelt lärande är viktig för en väl 
fungerande utbildning. I infrastrukturen ingår exempelvis tillgången till 
studieplatser, mötesplatser, datorer och laborationssalar. 
 
5.9.5 Undervisningsmetoder 
Valet av undervisningsmetoder i utbildningen (inklusive vilka krav som ställs på 
studenternas arbetsinsatser) är viktiga faktorer för lärandet. Handledningen av 
uppsatser är central, bland annat är det viktigt att uppmärksamma vilken 
handledningsresurs som avsätts och hur själva handledningsprocessen utformas.  
Universitetslärares roller som lärare/handledare, forskare och administratör samt 
omfattningen av dessa olika roller påverkar utbildningens kvalitet. 
 
5.9.6 Utbildningens uppläggning 
Utbildningen bör svara mot det aktuella kunskaps- och forskningsläget, bland annat 
genom kopplingar till pågående forskning och aktuella forskningsresultat. 
Integreringen av teoretisk och tillämpad kunskap har betydelse för framtida 
yrkesrelevans. Viktig är även samverkan med det omgivande samhället och med 
andra akademiska miljöer, nationellt och internationellt, till exempel genom lärar- 
och studentutbyte. Utbildningen bör ha både ämnesdjup och viss ämnesbredd.  
 
5.9.7 En kritisk och kreativ miljö för utbildningen 
En kritisk och kreativ miljö kan ses som en syntes av övriga kvalitetsaspekter. Ett väl 
fungerande nätverk av kontakter med närliggande utbildningar, angränsande ämnen 
och ämnesområden, både nationellt och internationellt, bidrar till att skapa den 
kritiska och kreativa miljön. Det ger också möjligheterna för studenter och lärare att 
på olika mötesplatser och i olika konstellationer diskutera och lära av varandra. 
 
5.9.8 Utvärdering och kvalitetsarbete 
Kursvärderingar och återkoppling av dessa är obligatoriska inom högskolan. Att 
kursvärderingarna kommer till användning påverkar studenternas motivation att 
medverka. Betydelsefullt är också om institutionen har ett system för att ta reda på 
hur studenterna värderar hela sin utbildning samt hur detta system påverkar 
verksamhetsutvecklingen. Kopplingar mellan utvärderingar av utbildningen och 
kvalitetsarbete på olika nivåer behövs. Det är även viktigt att högskolan har system 
för att försäkra sig om att studenterna uppnår målen för utbildningen.40 

                                                 
39 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002: s. 23f 
40 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002: s. 24f 
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6 Analys och Resultatredovisning 
 
6.1 Kriterier för analys av högskolemässighet 
För att kunna analysera högskolemässigheten i ämnet medieteknik på Södertörns 
högskola använder vi oss av ett antal kriterier. Dessa kriterier återspeglar 
huvudpunkterna i de rapporter som behandlar ämnet högskolemässighet.41 Det 
framkommer bland annat att universitets och högskoleutbildningar bör 
karakteriseras av vetenskaplighet, en närhet till forskningen samt möjligheter för 
studenterna att utvecklas i sitt kritiska tänkande. Widäng åskådliggör begreppet 
genom att ställa upp en rad kategorier som enligt henne bildar begreppet 
högskolemässighet (se bilaga 4). Genom dessa kategorier görs begreppet mer konkret 
och tillsammans med vad som framkommer i rapporten ”Ribban på rätt nivå” har det 
gett oss en möjlighet att ställa upp en rad kriterier, som används vid analysen. 
 
Våra kriterier belyser ett urval av de olika aspekter av begreppet högskolemässighet 
som nämns i vår teoretiska bakgrund. Analysen skulle säkerligen kunna utökas med 
fler kriterier för att göra undersökningen mer komplett. Ytterligare ett kriterium 
skulle kunna vara Beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet är en av de grunder som 
en universitets- eller högskoleutbildning ska vila på och är därför i dagens läge en 
del av begreppet högskolemässighet. Vi har dock valt att inte analysera begreppet 
beprövad erfarenhet eftersom det i de teoretiska rapporterna inte ges någon 
fullständig definition av begreppet. Författarna i ”Ribban på rätt nivå”42 diskuterar 
beprövad erfarenhet och hur det bör göras synligt i den högre utbildningen, men de 
nämner aldrig om detta begrepp skall appliceras på lärarna eller studenterna. Detta 
medför att det blir mycket svårt att utröna hur beprövad erfarenhet ska analyseras 
och mätas. Istället för att ha med det som ett analyskriterium har vi valt att återknyta 
till begreppet i slutdiskussionen och åskådliggöra hur det skulle kunna komma 
medietekniken till godo utifrån en av tolkningsmöjligheterna. Även om beprövad 
erfarenhet inte analyseras anser vi att de kriterier vi valt att analysera medietekniken 
utifrån, belyser det som utifrån rapporterna anses vara huvuddragen i begreppet 
högskolemässighet.  
 
Våra kriterier är framtagna med hänsyn till att vi kan finna svaren i, scheman, 
litteraturlistor samt Högskoleverkets utvärderingskriterier. Genom detta undviker vi 
att använda oss själva som källor, eftersom resultatet då skulle riskeras att baseras på 
våra personliga åsikter och inte på fakta. Widäng43 poängterar att samtliga 
kategorier, som hon arbetat fram, bör ingå i en utbildning, men vi kan inte 
undersöka aspekter som personlig mognad och personlig utveckling eftersom vi inte 
kan svara för hur detta utvecklats hos de studenter som läst medieteknik. Våra 

                                                 
41 Demker et al, 1992, Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002, Widäng 1992 
42 Demker et al. 2001 
43 Widäng, s. 33 
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kriterier är alltså utarbetade med hänsyn till vår möjlighet att vid analysen förhålla 
oss objektiva till ämnet, den tid vi haft att disponera samt vad som i rapporterna 
visat sig vara begreppets gemensamma nämnare.  
 
De kriterier vi valt att använda oss av är:  

• Forskningsanknytning  
• Teori och Praktik 
• Självstudier och Kritiskt tänkande 

o Infrastruktur 
• Internationalisering 
• Utvärderingar 

  
6.1.1 Forskningsanknytning  
Widäng skriver att det är av största vikt att lärarna är uppdaterade inom 
forskningsområdet och att de inom undervisningen tydliggör vad som är relaterat till 
forskning. Hon poängterar också att lärarna ska medverka till 
forskningsanknytningen i undervisningen genom att själva bedriva forskning44. Den 
stora betydelse som läggs vid detta framkommer också i de kvalitetsaspekter som 
Högskoleverket arbetat fram. Man menar att forskarutbildade lärare som både 
forskar och utbildar är en förutsättning för att det ska kunna skapas nära samband 
mellan forskning och utbildning.45 Även Eskil Franck visar på detta då han ställer 
upp kriterier för hur högskolemässigheten skall bedömas. Han menar att 
bedömningen bland annat bör göras utifrån graden av forskning och 
forskningsinflytande på skolan och utifrån hur tydlig kopplingen mellan 
forskningsverksamhet och undervisning är.46  
 
Vi har därför valt att för analysen använda oss av kriteriet Forskningsanknytning. För 
att ta reda på hur forskningsanknytningen ser ut inom medietekniken har vi tittat på 
hur många lärare som forskar inom detta ämne och vilka aktuella forskningsrön som 
tagits upp i undervisningen. Det förstnämnda är enkelt att finna ett svar på. Det 
sistnämnda är svårare att svara på då det inte är helt klart vad som menas med 
aktuell forskningsanknytning. Utifrån det som sägs i rapporterna uppfattar vi det 
som att aktuell forskningsanknytning inom ämnesområdet medieteknik skulle kunna 
handla om till exempel nya tekniker för framställning av spel och webbsidor, 
användarvänlighet på nätet, osv. Vi menar med andra ord att nya forskningsrön 
handlar om det som är dagsaktuellt och som sker runt omkring oss i denna stund. Att 
aktuella forskningsrön integreras med undervisningen anser vi dessutom vara 
viktigt då medieteknik är ett ämnet som behandlar ny teknik, som ständigt förändras 
och utvecklas.  
 
Vi har även inom detta kriterium valt att titta på litteraturlistor för att se hur 
forskningsanknytningen tar sig uttryck i litteraturen. Vi vill undersöka vilka 

                                                 
44 Ibid., s. 8, 14 
45 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002, s. 60 
46 Demker et al, s. 28 
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”standardverk” som läses inom ämnet och som kan anses ge ämnet en viss 
forskningsanknytning47.   
 
För att ta reda på om lärarna inom medietekniken forskar har vi via e-post skickat 
frågor till ämnesansvarig, Ulf Hagen, för ämnet. Han skriver att medietekniken inte 
har någon forskarutbildning, men att medietekniken samarbetar med andra ämnen 
och institutioner vars lärare bedriver forskning på IT-området.48 Ulf Hagen skriver 
också att medietekniken försöker skapa forskningsanknytning på andra sätt, till 
exempel genom att lärarna deltar i seminarier och konferenser som behandlar 
forskning inom det aktuella området, läser vetenskapliga publikationer, 
forskningsrapporter och avhandlingar samt gör studiebesök på andra högskolor och 
forskningsinstitutioner.49  
 
För att ta reda på hur aktuell forskning integreras i undervisningen har vi tittat på 
hur många schemalagda seminarier som förekommit där syftet varit att diskutera 
aktuella forskningsrön. Vi har valt att titta på just seminarier då detta är en 
undervisningsform där studenten har möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i 
diskussioner.50  Av vad som framkommer i rapporterna, till exempel då Franck säger 
att det bör vara en tydlig koppling mellan forskningsverksamhet och undervisning, 
anser vi att det är fruktbart att titta på just seminarier.  
 
Under samtliga tre terminer har det förekommit tre seminarier. Enligt schemat och 
delkursbeskrivning behandlade det första seminariet (februari 2002) följande 
litteratur:  
 
Fängslande Information (1996) Peter Gärdenfors,  
Scenarioplanering (1996) Mats Lindgren 
Computer Media and Communication. A reader (1999) Paul A. Mayer 
Medierna i den digitala kommunen (2000) Gunnar Nygren 
Är IT botemedlet för demokratins sjuka? (2000) Anders R Olsson  
Internetrevolutioner: Så Förändras Våra Liv Av Internet – Fyra Framtidsscenarier (1999) 
Lennart Nordfors och Bert Levin 
 
Detta anser vi kan leva upp till kravet på aktuella forskningsrön då författarna är 
etablerade forskare, även om vissa av texterna inte är direkt dagsaktuella. Seminariet 

                                                 
47 Med standardverk menas sådana verk som fått en sådan status att de används på många 
utbildningar och återkommer som referens i många andra böcker. Hagen e-post 2003-02-20 
48 Medie- och kommunikationsvetenskap, Interaktiva Institutet och Dramatiska Institutet, KTH, mfl.  
49 Hagen, e-post 2002-12-14 
50 Vi definierar i denna uppsats seminarier som den undervisningsform där studenter och lärare 
träffas i mindre grupper för att diskutera ett förutbestämt ämne. Syftet med detta skall vara att 
studenter och lärare ska samtala och diskutera om ett ämne och det skall vid detta tillfälle ges 
möjlighet för studenterna att uttrycka sina åsikter. Ett seminarium skiljer sig från en föreläsning 
genom att studentens roll på en föreläsning mer handlar om att lyssna. Ett seminarium ska alltså 
karakteriseras av att alla studenter deltar i diskussioner, utreder problemställningar och utövar ett 
kritiskt tänkande.  
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kan med andra ord betraktas som ett tillfälle då aktuella forskningsrön presenterats 
och gjort föremål för diskussion mellan lärare och studenter.  
 
På det andra seminariet (september 2002) förekommet enligt schemat ”diskussion 
om idéer”. ”idéer” syftar på studenternas förslag till c-uppsatsämne då detta 
seminarium var ett c-uppsatsseminarium. Ofrånkomligen måste nya forskningsrön 
ha diskuterats då seminariet handlade om att hitta c-uppsatsämnen till studenterna.  
 
Det tredje seminariet (oktober 2002) var även det ett c-uppsatsseminarium då 
studenterna opponerade och försvarade andra personers c-uppsatser. Detta 
seminarium hade som syfte att ge studenterna kunskaper i hur man skriver c-
uppsats. I beskrivning inför seminariet kan man läsa att:  ”För att få nyttiga insikter 
inför uppsatsskrivandet och övning inför oppositionen på en annan uppsats ska ni till 21/10 
läsa fyra uppsatser /…/. Ni måste läsa uppsatserna noggrant och kritiskt och vara beredda på 
att kunna försvara och kritisera alla fyra uppsatserna”.51 Syftet var alltså inte att diskutera 
resultaten, även om detta gjordes i relation till huruvida de kunde betraktas som 
giltiga eller inte utifrån analysen. Därför kan detta seminarium inte betraktas som ett 
tillfälle då diskussion av aktuella forskningsrön varit målet med undervisningen.  
 
Sammantaget visar detta att det förekommit två seminarier där studenterna givits 
möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön och diskutera dessa med lärare.  
 
För att ta reda på vilka standardverk som läses inom ämnet har vi skickat frågor till 
ämnesansvarig där han ombeds definiera begreppet standardverk samt nämna den 
litteratur som kan anses falla under den beskrivningen.  
 
Hagen menar att kurslitteraturen som redovisar aktuell forskning utgör ett slags 
forskningsanknytning. Som standardverk listar han:  
 
Designing Web Usability av Jacob Nielsen 
Creating Killer Websites av David Siegel 
Att skriva för film av Kjell Sundstedt 
TV Production av Gerald Millerson 
Remediation – Understanding new Media av Jay David Bolter & Richard Grusin 
Computer Media and Communication, A reader av Paul A. Mayer 
Nätverkssamhällets framväxt av Manuel Castells  
Effektiv visuell kommunikation av Bo Bergström 
Typografisk handbok av Christer Hellmark 
ASP Active Server Pages av Erik Ronne 
 
Detta visar att 10 böcker/kompendium av 26 böcker /kompendium kan betraktas 
som standardverk. Genom att dessa läses och behandlas ges ämnet ytterligare 
forskningsanknytning.  
 

                                                 
51 Beskrivningen är hämtad från Södertörns högskolas interna nätverk, Eden - 2002-01-10 
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6.1.2 Teori och Praktik 
Detta kriterium är valt pga att det i Widängs undersökning framkommer att det är av 
största vikt att koppla innehållet i undervisningen till en teori och att tyngdpunkten 
skall ligga på teoretiska moment jämfört med praktiska moment. Widäng skriver att 
detta är viktigt eftersom det anses att teorier och teoretiska resonemang ger en 
allmän kunskapsbas och en gemensam begreppssfär.52  
 
Vi har därför valt att titta på om tyngdpunkten ligger på de teoretiska momenten 
inom medietekniken. För att göra detta har vi varit tvungna att definiera vad som 
kan betraktas som endast teoretisk och det som kan betraktas som endast praktiskt. 
Vad som kan ses som enbart praktiskt har vi avgränsat till de tillfällen då vi arbetat 
vid datorerna med olika programvaror samt då vi läste kursen ”Ljud och rörlig bild” 
och var ute och filmade. Vid ett flertal tillfällen då vi arbetat i datasalen har en viss 
del av tiden gått åt till vad man skulle kunna benämna teori. Vi menar dock att detta 
handlar om att tillägna sig fakta för att kunna använda programvarorna, dvs syftet 
med detta är att kunna arbeta praktiskt med datorer. Detta gör att vi anser att detta 
faller under praktik och inte teori. Det vi räknar som teoretiska moment är 
föreläsningar, seminarier, självstudier, examinationer samt hemtentor, salstentor, 
rapporter, dokumentation och uppsats.  
 
Det är omöjligt att dra en knivskarpt gräns mellan teori och praktik då dessa delar 
ofta samspelar med varandra. Vi har dock försökt att göra en avgränsning som gör 
rättvisa åt båda delarna. För att ytterligare tydliggöra hur vi gjort våra avgränsningar 
har vi utarbetat ett schema (se bilaga 2) där vi definierat samtliga moment i a- b- och 
c-kurserna som antingen teori eller praktik.  
 
För att kunna se om tyngdpunkten ligger på de teoretiska momenten, vilket Widäng 
framhåller som centralt, har vi räknat det antal timmar som läggs ner på teori 
respektive praktik. Detta har vi gjort genom att utgå från att en normal arbetsvecka 
består av 40 timmar. Därefter har vi vecka för vecka räknat antalet schemalagda 
timmar. Genom detta ser vi hur mycket tid som utgörs av schemalagda lektioner och 
hur mycket tid som ges för självstudier. Genom att kombinera detta med den 
uppdelning vi gjort i teori och praktik kan vi se hur många timmar som ägnas åt teori 
och hur många timmar som ägnas åt praktik. (Se bilaga 1 och 2 för uppdelning i teori 
och praktik samt uträkning).  
 
Denna uträkning kan aldrig bli helt vattentät då lärarna väljer att skriva sina 
scheman olika. En lärare har till exempel valt att skriva ut tid för självstudier som 
”eget arbete”, vilket medför att denna tid i detta fall kommer att räknas som praktik 
istället för självstudier. Övriga lärare har valt att inte skriva ut detta (eget arbete) och 
detta gör att denna tid räknas som självstudier. Eftersom detta problem endast 
framkommer under en delkurs anser vi att uträkningen i slutändan blir så pass 
korrekt att man ändå kan dra en rad slutsatser från den.  
 

                                                 
52 Widäng, s. 15 
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Uträkningen visar att det finns en viss tonvikt hos a-kursen ligger på praktik: 195,5 
timmar mot 154,5 teoretiska timmar. Även på b-kursen ligger tyngdpunkten på de 
praktiska momenten: 241 timmar mot 180,5 teoretiska. Det är endast på c-kursen som 
tyngdpunkten ligger på de teoretiska momenten: 352,5 timmar mot 325 praktiska 
timmar. Räknar man samman a- b- och c-kurserna visar det sig att de timmar som 
läggs på de praktiska momenten är något fler. Den tid som läggs på praktiska 
moment är 32% (761,5 timmar) av den totala tiden (2348 timmar) och 29% (687,5 
timmar) är den tid som läggs på teoretiska moment.  
 
Den tid studenterna har möjlighet att lägga ner på självstudier är 43% (1007 timmar). 
Självstudierna betraktas först och främst som teoretiska moment, men vid de 
tillfällen det förekommit projektarbeten kan självstudierna räknas som både 
teoretiska och praktiska eftersom studenterna både arbetar med ett projekt samt 
eventuellt skriftliga uppgifter.  
 
Skillnaden mellan den tid som läggs ner på teoretiska respektive praktiska moment 
är inte särskilt stor. Enligt vår uträkning är det cirka 74 timmars skillnad på tre 
terminer. Räknar man med tiden för självstudier, 1007 timmar (som till största delen 
räknas som teori), ligger tyngdpunkten på teorin. Detta visar också att en stor del av 
de teoretiska momenten är den tid som studenterna själva disponerar till hemtentor 
och självstudier. Som vi påpekat kan den uträkning vi gjort endast ge en 
uppskattning av hur det ser ut och inte ett exakt svar, men vi anser att den 
åskådliggör var tyngdpunkten ligger. 
 
6.1.3 Självstudier och kritiskt tänkande 
I rapporten ”Ribban på rätt nivå”53 går det att utläsa att högskolemässighet innebär ett 
utvecklande av det kritiska tänkandet hos studenten.  Lysander skriver till exempel 
att studenterna ska ges en möjlighet att skapa egna värderingar och ges frihet att 
tillägna sig kunskap. Rolf skriver att studenterna ska utveckla sin självinsikt och bli 
medveten om den egna kunskapen, vad man kan och inte kan. Studenterna skall 
även kunna förhålla sig kritiska till den kunskap som erbjuds eftersom man ofta är 
hänvisad till att lita på andras uppgifter och metoder.54 Även i Widängs studie 
framhålls vikten av att studenterna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt.55 Detta 
relateras till ett arbetssätt som kännetecknas av analys, ifrågasättande, 
problematisering och prövande av hypoteser. Inom dimensionen personlig mognad 
framhålls att studenten aktivt inhämtar och bearbetar kunskap, gör redovisningar 
och till viss del är oberoende av läraren. Widäng skriver också att studenten 
utvecklas genom självstudier och att låg undervisningstäthet är en förutsättning för 
detta.56  
 
Detta har vi samlat ihop under kriteriet Självstudier och kritiskt tänkande. Vi har ingen 
möjlighet att mäta hur studenternas kritiska tänkande utvecklas under 

                                                 
53 Demker et al 
54 Demker et al, s. 36, 56 
55 Widäng, s. 6 
56 Ibid., s. 7f 
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utbildningstiden likväl som vi inte har någon möjlighet att exakt mäta hur mycket tid 
studenter lägger ned på självstudier. Däremot kan vi se hur många tillfällen som är 
avsatta för just detta. Med detta menar vi att det finns situationer där studenterna 
konkret ska ägna tiden åt att utveckla sitt kritiska tänkande och självständighet, 
nämligen under självstudietid, seminarier och redovisningar samt då man skriver 
hemtentor, rapporter och uppsats. Vi anser inte att detta krav är lika starkt under en  
föreläsning eftersom det inte ställs samma krav på att studenterna aktivt deltar i 
diskussioner och framför sina åsikter, som det görs under ett seminarium.57 
 
Självklart kan det kritiska tänkandet utvecklas på andra sätt en de vi undersökt, men 
vi har för denna undersökning valt att titta på hur mycket tid som ges för 
självstudier, hur många redovisningar (individuellt eller i grupp) som har lästs på 
kurserna, hur många seminarier som förekommit samt hur många hemtentor som 
förekommit.  
 
Efter att vi har studerat samtliga scheman ser vi att det på kurserna förekommit 3 
seminarier, 12 redovisningar (varav 1 individuell), 5 hemtentor, 1 rapport och 1 
uppsats. Det har vid ett fåtal tillfällen förekommit att studenterna har skrivit mindre 
rapporter och loggböcker, detta har dock främst handlat om att redogöra för sin 
arbetsinsats mer än att analysera och diskutera kring ett ämne. Som exempel kan 
man i beskrivningen över rapporten till delkursen ”Ljud och rörlig bild” läsa att: ”En 
rapport i vilken du skall beskriva din roll i din grupps projektarbete. Det viktigaste i dina 
rapporter är att du redovisar vad du har gjort /…/”.58 Av detta kan man utläsa att syftet 
med rapporten inte är att analysera och diskutera kring ett ämne utan redogöra för 
sin arbetsinsats.  
 
Under de tre terminerna har 43 % av den totala tiden (baserat på en 40 timmars 
arbetsvecka) avsatts för självstudier.59 Detta visar inte hur mycket egentlig tid 
studenterna lägger ner på självstudier. Emellertid visar det att en stor del av tiden är 
avsatt för självstudier.  
 
6.1.3.1 Infrastruktur 
För att studenterna skall ha en väl fungerande utbildning behövs en god 
infrastruktur, vilket till exempel kan mätas i tillgången på studieplatser, datorer och  
mötesplatser. En utbildningsmiljö av hög kvalitet kräver också att det finns god 
tillgång till vetenskaplig informationsförsörjning och biblioteket är en viktig 
pedagogisk resurs.60 Kriteriet infrastruktur ingår till viss del i kriteriet självstudier och 
kritiskt tänkande eftersom infrastrukturen påverkar studenternas möjligheter till 
självständighet, självstudier och i viss mån utvecklingen av det kritiska tänkandet. 
Om studenterna inte ges möjlighet att enkelt tillägna sig litteratur och om det inte ges 
rätt förutsättningar för arbetet, kan inte heller studenterna utvecklas.  

                                                 
57 Se definition av seminarium s. 22 
58 Bilaga till schemat ”ljud och rörlig bild”. 
59 Redogörelse för hur uträkningen gjorts finns under den föregående rubriken ”Teori och Praktik”. Se 
även bilaga  och  . 
60 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002,  s. 24 
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Vi har därför valt att undersöka hur detta ser ut inom medietekniken. Detta gör vi 
genom att ta reda på Campus Haninges öppettider, Campus Haninges biblioteks 
öppettider samt studenternas tillgång till datorer och övrig teknisk utrustning.  
 
Efter att vi läst en datasalsförteckning över campus Haninge ser vi att bara den 
allmänna datasalen som medieteknikstudenterna har tillgång till finns utsatt.61  
Eftersom denna förteckning inte innehåller de datasalar som vi har undervisning i 
har vi själva fått gå till dessa datasalar för att kontrollera antal datorer och 
kringutrustning. 
 
Campus Haninge har följande öppettider: 
måndag – söndag 07.00-11.00 
Efter klockan 16.30 och på helger behöver studenterna ett passerkort med personlig 
kod för att ta sig in och ut ur skolan.   
 
Biblioteket har öppet: 
måndag – onsdag 10.00 – 17.00 
torsdag 10.00 – 19.00 
fredag 10.00 -15.00 
 
Under a- och b- kurserna då antalet studenter är högre än under c-kursen finns det i 
Campus Haninge ½ dator per student. Detta innebär att studenterna under projekt, 
och vid andra tillfällen då alla studenter samtidigt behöver arbeta med datorerna, 
måste dela på datorerna. Under c-kursen har varje student haft tillgång till en egen 
dator. Studenterna inom respektive kurs har dessutom en egen datasal som först och 
främst är till för dem. I varje klassrum finns även en skrivare som studenterna kan 
använda avgiftsfritt. Scanner finns i en av datasalarna och alla medieteknikstudenter 
har tillgång till den och övrig utrustning, som till exempel digitalkamera och 
videokamera, finns att låna. På datorerna finns all nödvändig programvara som 
krävs på kurserna. På Campus Haninge finns ingen hjälpdisk men studenterna har 
möjlighet att kontakta en dataansvarig om det skulle uppstå något problem med 
datautrustningen eller nätverket. Som student på medietekniken får man även en 
personlig användaridentitet och en e-postadress.62  
 
6.1.4 Internationalisering 
Widäng tar kortfattat upp dimensionen internationalisering och pekar på att det är 
viktigt att det finns ett utbyte av studenter och lärare av studenter mellan länder. 
Internationalisering innebär också att studenterna läser litteratur på ett annat språk 
(engelska eller annat nordiskt språk) eftersom det anses ge studenterna vidgade 
perspektiv.63 Vi har därför valt att ställa upp kriteriet internationalisering för vår 

                                                 
61 http://www.sh.se/it/man/Datorsalsf%F6rteckning.pdf - 2002-12-12 
62 Studenterna kan vända sig till hjälpdisken om de har datarelaterade frågor och problem. Ger 
support till studenter och personal som rör skolans standardutrustning, mm. Hjälpdisk finns i 
Flemingsberg, http://cgi.soders.nu/guiden/18.shtml - 2002-12-16 
63 Widäng, s.29 
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analys. För att ta reda på hur utbytet ser ut har vi frågat kursansvarig via e-post om 
det förekommer något utbyte mellan länder. Genom att titta på litteraturlistor har vi 
kunnat kartlägga hur många böcker, som ingår i kurserna, som är skrivna på annat 
språk än svenska. Vi har valt att titta på endast den litteratur som är obligatorisk och 
inte referenslitteratur.   
 
10 böcker /kompendium av 26 böcker /kompendium som läses på a- b- och c-
kurserna är skrivna på engelska, dvs 38% är utländsk litteratur.  
 
Angående utbyte av studenter och lärare mellan länder skriver Hagen att det hittills 
inte varit något omfattande utbyte. Det som förekommit är en lärare varit på 
studiebesök på University of Lincoln i England samt att en lärare därifrån möjligtvis 
ska komma till Södertörns högskola som gästföreläsare. Ytterligare en lärare har varit 
på besök hos Tampere Polytechnic i Finland och en lärare har studerat i Munchen 
vid Katolische Stiftungsfachhoschule Munchen Abteilung Benediktbeuern, KSFH.64  
 
6.1.5 Utvärderingar 
I de kvalitetsaspekter som tas upp av Högskoleverket poängteras att 
kursutvärderingar och återkoppling av dessa är obligatoriskt inom högskolan. Man 
menar att detta påverkar studenterna motivation att medverka och att det är viktigt 
att studenterna och lärarna har möjlighet att aktivt ta del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen.65 För att kunna se hur pass involverade studenterna är i 
detta arbete har vi valt att ställa upp kriteriet utvärderingar. Genom skriftliga 
utvärderingar ges studenterna möjlighet att uttrycka sin åsikt om utbildningen och 
lärarna får möjlighet till direkt respons från studenterna efter avslutade delmoment 
på kurserna. Även andra former för påverkan från studenter förekommer, till 
exempel muntliga utvärderingar, men detta är den mest konkreta formen av 
studentinflytande där studenten kan ge sin bild av utbildningen, både det som 
uppfattas som negativt samt det som uppfattas som positivt. 
 
Vi har därför valt att titta på hur många utvärderingar som gjorts och hur dessa 
utvärderingar följs upp från lärarnas sida.  
 
För att ta reda på hur många utvärderingar som gjorts har vi varit tvungna att 
konkret försöka räkna de utvärderingar som förekommit under samtliga tre kurser. 
Det finns inga dokument som visar hur många utvärderingar som förekommit, men 
vi anser att vi i detta fall kan räknas som en tillförlitlig källa. Vi noterar att det har 
gjorts utvärderingar efter praktiskt taget varje avslutad delkurs samt att vissa lärare 
haft ”egna” utvärderingar där studenterna haft möjlighet att ge respons på ett enskilt 
moment i en delkurs. Vi kan inte garantera att det gjorts utvärderingar efter exakt 
varje delkurs, men vi anser ändå att vi med stor tillförlitlighet kan säga att de 
tillfällen då det inte förekommit utvärderingar är få.  
 

                                                 
64 Hagen, e-post 2002-12-14, Dias, e-post 2002-12-23 
65 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002:s. 24f 
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För att ta reda på hur utvärderingar följs upp ställde vi frågorna ”Hur stor vikt läggs 
vid utvärderingar från studenterna?” och ” Hur följs utvärderingar upp?” till Ulf 
Hagen. Hagen skriver att det läggs mycket (Hagens understrykning) stor vikt vid 
utvärderingarna samt att det är mycket värdefullt för lärarna på medietekniken att ta 
del av studenternas synpunkter. Han skriver vidare att lärarna läser alla 
utvärderingar och tar stor hänsyn till studenternas synpunkter då de skapar nya 
delkurser och omformar gamla. Hagen ger en rad exempel på hur utvärderingar har 
följts upp, bland annat skriver han att de gånger kurslitteraturen kritiserats försöker 
man hitta andra böcker till nästa gång, då läraren kritiserats har ämnesansvarig ett 
samtal med honom/henne och då delkursers upplägg kritiserats görs kursen om tills 
nästa gång alternativt byts ut mot annan delkurs.66  
  
I Högskoleförordningen (1 kap. 14 §) behandlas frågan om kursutvärderingar och 
där kan man läsa att:  
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. 
 
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och 
eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas 
tillgängliga för studenterna”.67  
 
Vi kan konstatera att det sistnämnda skett endast en gång på medietekniken, dvs att 
”Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna”. Ulf skriver att man inte alltid 
hinner ge någon återkoppling till studenterna eftersom det tar flera timmar att göra 
en bra sammanställning av en utvärdering. Han framhåller dock att detta inte 
handlar om ett ointresse från lärarnas sida.68  
 

6.2 Analysdiskussion 
 
6.2.1 Forskningsanknytning  
Det visar sig att medietekniken har en relativt svag forskningsanknytning då man 
endast ser till att inga av lärarna inom ämnet bedriver egen forskning. Hagen pekar 
också på detta när han beskriver svagheterna inom ämnet och säger att ämnet inte 
har några disputerade lärare.69 Detta kan därför ses som att medietekniken inom 
detta område inte är så högskolemässig som till exempel Widäng och Franck anser 
att en högskoleutbildning bör vara.70 
 
Eftersom det endast förekommit två seminarier där studenterna getts möjlighet att ta 
del av aktuella forskningsrön och diskutera dessa, har vi funnit att det inom ämnet 
inte heller ges speciellt mycket utrymme för dessa diskussioner, vilket även det 

                                                 
66 Hagen, e-post 2002-12-14 
67 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=575 - 2002-12-11 
68 Hagen, e-post 2002-12-14 
69 Hagen, e-post 2002-12-14 
70 Widäng s. 8, 14, Franck s. 28 
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framhålls öka högskolemässigheten.71 Det bör här påpekas att vi inte haft möjlighet 
att undersöka om det under kursernas gång uppkommit spontana diskussioner av 
forskningsrön under till exempel föreläsningar. Vi anser dock att detta ändå inte 
skulle gå att betrakta som att sådana tillfällen skapar nära samband mellan forskning 
och undervisning och att studenterna tar del av aktuella forskningsrön i 
undervisningen. Som vi nämnt uppfattar vi det som att det ska ges plats för detta i 
undervisningen och att kontinuerliga diskussioner ska föras mellan lärare/forskare 
och studenter. Ytterligare en aspekt som pekar på att så inte är fallet är det faktum att 
det endast förekommit tre seminarier under a- b- och c-kurserna (se kriteriet 
självstudier och kritiskt tänkande). Seminariet är ju den undervisningsform där 
studenterna ges möjlighet, och faktiskt förutsätts, diskutera och ventilera sina åsikter. 
Detta är utmärkt tillfälle för lärare och studenter att samtala och resonera kring nya 
forskningsrön som hamnar inom ramen för ämnet medieteknik.72  
 
Under kurserna har studenterna bland annat skrivit en rapport och en uppsats. 
Hagen säger att detta är de tillfällen då studenterna själva kan bedriva medieteknik-
”forskning” och söka ny kunskap enligt vetenskapliga normer.73 Vi anser att det är 
under dessa tillfällen som studenterna främst har möjlighet att tillförskaffa sig 
”aktuell” kunskap.  
 
Angående forskningsanknytningen inom kurslitteraturen visar det sig att lite mindre 
än hälften av böckerna/kompendierna som läses på kursen kan betraktas som sk 
standardverk. Detta bidrar till att stärka ämnets forskningsanknytning. Vad som 
dock bör poängteras är att endast närvaron av denna litteratur inte automatiskt 
medför att ämnet har en forskningsanknytning. Självklart är detta beroende av hur 
litteraturen används inom ämnet, hur den bearbetas och diskuteras.  
 
Man kan av dessa samtliga uppgifter dra slutsatsen att medietekniken inom detta 
område inte kan betraktas som speciellt högskolemässig. Denna slutsats grundar sig 
framför allt på att inga lärare inom ämnet forskar. Det som främst ger ämnet dess 
forskningsanknytning är därför den forskning som studenterna själva bedriver samt 
kurslitteraturen.  
 
Detta är emellertid inget hinder för att ämnet skulle kunna utvecklas inom detta 
område. Hagen skriver att fyra av medieteknik-lärarna har ansökt om medel för att 
få gå forskarutbildning samt att man planerar att anställa en lektor. Lärarna planerar 
också att forska om bland annat datorspel och interaktiv narration, människa-
datorinteraktion och informationssäkerhet, arbetsvetenskap med inriktning på IT, 
samt musikproducenters agerande och medieteknik som användning vid 
musikproduktion.74  
 
 
                                                 
71 Ibid., s. 8, 14 
72 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=143&view=&expand_tree=100- 2002-11-18 
73 Hagen, e-post 2002-12-13 
74 Hagen, e-post 2002-12-14, 2002-12-19  
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6.2.2 Teori och Praktik 
Vår uträkning visar att fördelningen mellan teoretiska och praktiska moment är 
relativt jämn då det endast skiljer 74 timmar på tre terminer. Vi vill dock understryka 
att vår uträkning inte tar någon hänsyn till den tid studenter spenderar på hemtentor 
och övriga självstudier, även om den visar hur mycket tid som finns till självstudier. 
Eftersom självstudierna till största delen utgörs av teori (se s. 24) kommer 
tyngdpunkten hamna på teorin om man räknar med självstudierna. Detta skulle i sin 
tur betyda att medietekniken, enligt Widängs definition, kan betraktas som 
högskolemässig.75 Utifrån detta kan man också se att studenterna själva i hög grad 
kan påverka vart tyngdpunkten kommer att ligga, genom antalet timmar de väljer att 
lägga på självstudier. Detta påverkas i sin tur av om studenten har något att studera 
eller läsa under självstudietimmarna. Vår uträkning tar inte hänsyn till detta, vilket 
gör det svårt att veta om studenterna har möjlighet att utnyttja tiden för självstudier 
maximalt. Hagen säger att det, såvitt han vet, alltid finns möjlighet för studenterna 
att maximalt utnyttja tiden för självstudier, men tillägger att han ju inte har inblick i 
alla lärares upplägg.76 
 
De teoretiska momenten överväger endast klart om man räknar med de timmar som 
är avsatta för självstudier. Gör man inte detta är fördelningen, som sagt var, jämn. 
Kanske är det så att man inom detta ämne inte kan förvänta sig att teorin ska utgöra 
den största delen med tanke på att ämnet har stora praktiska inslag och att ett syfte 
med kurserna är att studenterna praktiskt lär sig arbeta med olika programvaror. 
Ingela Josefson menar att man inom yrkesutbildningar ska sträva efter att teori och 
praktik ska samspela med varandra.77 Eftersom medietekniken har stora praktiska 
inslag skulle man kunna applicera dessa tankar även på detta ämne. Detta finner 
stöd i vad Hagen säger, dvs att man vid utformningen av kurserna alltid strävar efter 
att de ska innehålla både teori och praktik. Vissa kurser har större inslag av praktiska 
övningar medan andra är mer teoretiska. Hagen poängterar dock att man i alla 
delkurser strävar efter att teori och praktik ska samspela med varandra. Han 
uttrycker det som att; ”Idealet är att studenten ska bli en ’reflekterande praktiker’ och en 
’tillämpande teoretiker’”.78  
 
Medietekniken kan anses vara högskolemässig utifrån det som Widäng beskriver.79 
Däremot kan man ställa sig frågande till om att kravet på en teoretisk övervikt bör 
vara lika starkt inom medietekniken, som ju har självklara praktiska inslag. Kanske 
bör ämnet bedömas i högre grad efter de tankar som uttrycks om yrkesutbildningar, 
dvs att teori och praktik ska samverka och påverka varandra.   
 
6.2.3 Självstudier och Kritiskt tänkande 
Ett kritiskt förhållningssätt kan självklart utvecklas på ett oräkneligt antal sätt. För att 
kunna undersöka detta valde vi att räkna antal seminarier, hemtentor, redovisningar, 

                                                 
75 Widäng, s. 15 
76 Hagen, e-post 2003-02-20 
77 Demker et al, s. 30 
78 Hagen, e-post 2002-12-14 
79 Widäng, s. 15 
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rapporter, uppsatser samt antal timmar för självstudier. Genom att på detta sätt se 
hur många tillfällen som ges till studenterna där de konkret ska analysera, 
ifrågasätta, undersöka och utvärdera tycker vi att man kan säga något om 
högskolemässigheten inom medietekniken inom område. 
 
Då vi inte har några uppgifter på hur många seminarier, redovisningar och 
hemtentor som bör ingå i en kurs är svårt för oss att säga vad som kan ses som 
många, respektive få tillfällen. Det vi dock kan se är att vissa arbetssätt har en väldigt 
liten plats i undervisningen medan andra tar en större plats. 
 
Efter att vi granskat alla scheman ser vi att antalet seminarier (se definition s. 22) är 
väldigt lågt. Under a-kursen gavs inget utrymme för seminarier medan b-kursen 
hade ett och c-kursen hade två. Då seminarier är en undervisningsform där 
studenterna får ifrågasätta och bli ifrågasatta samt diskutera både med varandra och 
med lärarna anser vi att detta kan ses som viktiga tillfällen där det både skapas och 
ges utrymme för kritiskt tänkande. Även Hagen menar att seminarier är ett tillfälle 
då det kritiska tänkandet utvecklas.80  
 
Widäng skriver att studenten utvecklas genom självstudier och att låg 
undervisningstäthet är en förutsättning för detta.81 Det framkommer att  43 % av 
tiden under samtliga kurser varit avsatt för självstudier. Detta anser vi ger 
studenterna stora möjligheter till självstudier och därmed tillfällen för att utvecklas.  
 
Efter flertalet av projekten som ingått i kurserna har studenterna fått redovisa sina 
resultat inför de andra studenterna och lärarna. Hagen säger att under dessa 
redovisningar får studenterna öva sig att analysera, kritiskt granska och bedöma 
andras produktioner.82 Vi ser att det som uppnås under redovisningsmomenten 
motsvarar det som Widäng tar upp angående kritiskt tänkande. 
 
Då salstentor är en form av examination där studenterna främst visar de teoretiska 
kunskaper de har tillförskaffat sig genom föreläsningar och kurslitteratur anser vi att 
det varit mer intressant att räkna antalet hemtentor. Hemtentor är en 
examinationsform som ger mer utrymme för studenten att komma med egna åsikter 
och reflektioner. Denna examinationsform möjliggör för studenterna att under en 
längre period tänka över problemen de ställs inför samt att diskutera med varandra. 
Självklart kan även salstentor vara tillfällen för studenterna att reflektera över 
problem och utreda frågeställningar. Denna möjlighet är dock kraftigt begränsad då 
den tid som ges för salstentor endast är 3-4 timmar. Självklart kan en student även 
utveckla sitt kritiska tänkande perioden före en salstenta genom diskussioner med 
klasskamrater och inläsning. Detta tar vi med i vår analys genom att det faller under 
självstudier.  
 

                                                 
80 Hagen, e-post 2003-02-20 
81 Ibid, s. 8 
82 Hagen, e-post 2002-12-13 
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Vi ser att examinationer i form av hemtentor är något som återkommit under 
kursernas gång. Inte heller här kan vi exakt avgöra om det varit många eller få i 
förhållande till vad som kan anses vara ”normalt”. Det ges inga riktlinjer för hur 
många det bör förekomma på en kurs, men med tanke på att det överhuvudtaget 
förekommer hemtentor anser vi att medietekniken i relation till detta kan betraktas 
som högskolemässig. Detta finner också stöd i det Hagen säger om det kritiska 
tänkandet. Han menar att studenterna utvecklas genom att bland annat läsa kritisk 
litteratur ock skriva essäfrågor.83  
 
Under kurserna har studenterna som tidigare nämnts, skrivit en rapport och en 
uppsats. Likväl som det ger studenterna möjlighet att genomföra egen forskning 
anser vi att detta är tillfällen då det kritiska tänkandet kan utvecklas.  
 
Vi drar slutsatsen att högskolemässigheten är skiftande i och med att antalet 
seminarier uppenbarligen är väldigt lågt, men förutom detta förekommer det en rad 
tillfällen då studenterna kan utvecklas, nämligen då de arbetar med hemtentor, 
redovisningar, rapporter, uppsats och de tillfällen som ges för självstudier.  
 
6.2.3.1 Infrastruktur 
Som nämnts anser vi att infrastrukturen har en del i hur väl studenterna kan 
tillgodogöra sig ny kunskap och ges möjlighet till självstudier i skolan. Att varje 
student har tillgång till en egen dator ser vi som något positivt till exempel vid 
tillfällen då de självständigt ska söka information via Internet och söka efter 
litteratur.  
 
Det visar sig att varje student inom medietekniken har tillgång till egen dator under 
lektionstid och detta ser vi som mycket positivt. Att arbeta med datorer ingår i hög 
grad i de praktiska momenten och det är så gott som nödvändigt att studenterna har 
tillgång till egen dator för att kunna arbeta självständigt. Därför kan det ses som en 
brist att studenterna under a- och b-kurserna måste dela på datorer under 
projektarbeten.  
 
Som student på medietekniken har man tillgång till skrivare samt gratis utskrifter. Vi 
anser att detta är viktigt då studenterna under vissa delkurser, till exempel under 
den kurs som benämns ”Visuell kommunikation”, behöver skriva ut sina alster. 
Färgskrivare är tyvärr något som inte finns på Campus Haninge, vilket kan ses som 
negativt då detta skulle behövas under ovan nämnda kurs. Studenterna skulle då 
kunna utvecklas i högre grad och inte begränsas av tekniken.  
 
Enligt Högskoleverket bör studenterna ha tillgång till ett bibliotek eftersom det är en 
viktig pedagogisk resurs. Öppettiderna på Campus Haninges biblioteket anser vi 
vara normala för att studenterna ska ha möjlighet till att leta litteratur samt utnyttja 
bibliotekets övriga resurser (till exempel kopiator). Under helgerna är biblioteket 
stängt vilket innebär att studenterna inte kan komma åt böcker om det skulle 
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behövas. Biblioteket i Flemingsberg har dock öppet även på helger så det finns ändå 
möjlighet för studenterna att åka dit.  
 
Vi bedömer även skolans öppettiderna som normala, men det kan i och för sig finnas 
studenter som föredrar att studera under nattetid vilket inte är möjligt i Campus 
Haninge men däremot i Campus Flemingsberg.84 Tyvärr blir det svårt för 
studenterna att spontant åka till Flemingsberg för att till exempel jobba med 
projektarbeten då det krävs helt andra lösenord för inloggning på datorer samt annat 
passerkort.  
 
Efter att ha tittat på utbildningsmiljön och infrastrukturen som finns på Campus 
Haninge verkar den i stort tillfredställande när man talar om vad som bör finnas 
tillgängligt för studenter på en högskolemässig utbildning, men det finns ändå plats 
för förbättringar under vissa kursmoment. 
 
6.2.4 Utvärderingar 
Det framkommer i vår undersökning att det görs ett stort antal utvärderingar inom 
ämnet medieteknik. Det är snarare en regel än ett undantag med utvärderingar och 
enligt kursansvarig läggs det stor vikt vid dessa utvärderingar och man tar alltid 
hänsyn till dem vid planering av delkurser.85  Eftersom detta tas upp som en viktig 
aspekt av Högskoleverket anser vi att man kan dra slutsatsen att medietekniken 
inom detta område har en hög grad av högskolemässighet.  
 
Det som kan ses som negativt är att eleverna inte ges möjlighet att ta del av 
utvärderingarna då lärarna inte sammanställer dem och gör dem tillgängliga för 
studenterna. Detta medför nämligen att studenterna inte kan se hur deras 
klasskamrater värderat en delkurs och därför inte kan värdera sina egna åsikter 
gentemot andras. För en student kan det vara värdefullt att veta om den egna 
uppfattningen stämmer överens med andras eftersom man om man har en starkt 
avvikande åsikt kanske försöker tänka efter och omvärdera sin uppfattning. Man kan 
med andra ord tydligt se om man möjligtvis har överdrivit eller missuppfattat något.  
 
I Högskoleförordningen (1 kap. 14 §) står också att; ”Högskolan skall /…/ informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna”.86 En 
sammanställning där lärarna redovisar för de slutsatser som dragits och vilka 
åtgärder som bör följas på detta öppnar också upp för en dialog mellan lärare och 
studenter. Om man som student anser att besluten eller slutsatserna som dragits är 
felaktiga har man då möjlighet att ge uttryck för detta. En avsaknad av sådana 
uppgifter gör att studenterna endast ger sin uppfattning av en delkurs och sedan inte 
har någon möjlighet till att föra en dialog om detta med sina lärare.  
 
Vi anser att detta ytterligare skulle öka möjligheten till studentinflytande och därmed 
högskolemässigheten inom ämnet. Att lärarna lägger stor vikt vid utvärderingarna är 
                                                 
84 http://www.sh.se/it/stud/index.html- 2002-12-17 
85 Hagen, e-post 2002-12-14 
86 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=575 - 2002-12-11 
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mycket positivt och ligger i linje med Högskoleförordningen och de tankar som 
uttrycks om studentinflytande.87  
 
6.2.5 Internationalisering 
I vår undersökning framkommer det att 38% av den litteratur som läses på 
medietekniken är skriven på annat språk än svenska, nämligen engelska. Widäng 
säger inget om hur mycket litteratur som bör vara skrivet på annat språk än svenska. 
I hennes undersökning påpekas det att ”… den blir ju inte mer högskolemässig bara för 
att det är en bok på engelska, men det ligger i systemets natur att man ska kunna hantera 
engelskspråkig facklitteratur…”.88 Frågan man kan ställa sig är alltså om en utbildning 
där studenterna getts möjlighet att läsa näst intill hälften av sin kurslitteratur på 
engelska kan betraktas som högskolemässig? Vi menar att mängden engelskspråkig 
litteratur pekar på att medietekniken inom detta område kan betraktas som 
högskolemässig då studenterna genom denna litteratur kan utveckla sin förmåga att 
behärska ett främmande språk. Detta lyfts också fram av Hagen då han säger att det 
finns ett självändamål i att använda engelsk litteratur eftersom man gärna vill att 
studenterna ska lära sig de engelska orden för vissa centrala begrepp.89 I metoden 
nämnde vi att vi tycker att även ytterligheter kan säga en hel del. I detta fall kan 
detta betraktas som tillämpbart eftersom en helt annan bild hade getts om 5% av 
kurslitteraturen varit skriven på engelska.  
 
Angående utbytet av studenter och lärare mellan länder visar det sig att detta hittills 
inte varit speciellt omfattande, vilket då kan ses som att högskolemässigheten är låg. 
Detta beror antagligen på att detta utbyte inte är så vanligt vid fristående kurser utan 
istället är vanligare inom program. Ett utbyte inom medietekniken skulle enligt oss 
kunna innebära att ämnet tog in fler gästföreläsare från andra länder. Ämnet skulle 
säkerligen också utvecklas av att fler lärare fick möjlighet att besöka utländska 
universitet samt fungera som gästföreläsare.  

                                                 
87 Nationella ämnes- och programutvärderingar, 2002:s. 25 
88 Widäng, s. 29 
89 Hagen, e-post 2003-02-20 
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7 Slutsats 
 
Är medietekniken högskolemässig? Utifrån de kriterier vi använt för att analysera 
ämnet medieteknik drar vi slutsatsen att medietekniken kan betraktas som 
högskolemässig. Vissa kriterier kan anses vara viktigare än andra, vilket också visar 
sig då representanter från högskolevärlden ombeds definiera begreppet. En 
gemensam nämnare är att man framhåller forskning, vetenskaplig förankring, 
kritiskt tänkande och studentens förmåga till problematisering som viktiga faktorer. 
Inom medietekniken är forskningsanknytningen är relativt låg då inga lärare inom 
ämnet bedriver egen forskning. Forskningsanknytningen förstärks dock av att vissa 
standardverk förekommer inom kurslitteraturen. Skulle medietekniken bedömas 
enbart utifrån detta kriterium anser vi att den inte skulle leva upp till kravet på 
högskolemässighet. Widäng skriver emellertid att man vid en bedömning av 
högskolemässigheten bör beakta alla dimensioner av den.90 Väger man alltså in 
samtliga kriterier anser vi att medietekniken kan betraktas som högskolemässig.  
 
Att medietekniken visat sig vara högskolemässig betyder inte att ämnet inte bör 
stärka sin högskolemässighet. I vår analys framkommer det att det finns en del 
svagheter inom ämnet. Om de ansvariga för ämnet försöker stärka 
högskolemässigheten genom att till exempel öka forskningsanknytningen och ge 
större plats för diskussioner mellan lärare och studenter, tror vi att ämnet skulle få en 
tydligare profil. Detta skulle i sin tur medföra att lärare och studenter skulle ha större 
möjligheter att arbeta mot ett gemensamt mål och därmed utveckla ämnet. När Ulf 
Hagen får frågan ”Om du fick önska, hur skulle då medietekniken se ut i 
framtiden?” uttrycker han det i en framtidsvision att ”Medietekniken vid Södertörns 
högskola räknas som en betydande auktoritet i världen när det gäller studiet av nya 
interaktiva multimedier och våra lärare blir ofta ombedda att föreläsa vid internationella 
konferenser om informations- och medieteknik”.91 Kanske går inte detta att uppnå till 
fullo, men i och med att vi anser att medietekniken som sagt var borde se till 
bristerna i högskolemässigheten och försöka förbättra den inom vissa områden, tror 
vi att detta är ett mål att arbeta mot.   
 

7.1 Slutdiskussion 
En fråga vi ställt oss under arbetet med denna uppsats är: Hur kan 
högskolemässigheten öka inom ämnet? Vi har ovan kortfattat nämnt en del saker 
som skulle kunna göras och vi kommer nedan att utveckla detta och redogöra för en 
rad konkreta förslag som vi tycker skulle öka högskolemässigheten inom 
medietekniken.  
 

                                                 
90 Ibid, s. 33 
91 Hagen, e-post 2002-12-14 
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Angående forskningsanknytning anser vi att lärarna inom medietekniken bör 
bedriva egen forskning. Detta skulle medföra att studenterna snabbt kan ta del av 
forskningsresultat samt bidra till denna forskning genom rapporter och uppsatser. 
Eftersom forskningsanknytningen kan ta tid att utveckla anser vi att det i alla fall bör 
det göras plats för samtal och diskussioner om aktuella forskningsrön. Detta tycker 
vi enklast görs genom att lägga in fler seminarier på schemat. Dessa seminarier skall 
vara en plats för kritiska diskussioner där studenterna får ställa nya upptäckter mot 
den teoretiska kunskapsbas som erhålls under kurserna. Det kan till exempel handla 
om att man under kurser där man lär sig göra egna hemsidor resonerar kring den 
senaste tekniken att göra hemsidor kontra det som lärs ut på kursen, fördelar och 
nackdelar med olika programmeringsspråk samt användarvänlighet.  
 
Eftersom fördelningen mellan teori och praktik är jämn inom ämnet tycker vi att de 
teoretiska momenten bör stärkas så att tyngdpunkten ligger på teorin om de 
ansvariga anser att tonvikten bör ligga på teorin. Detta skulle i så fall ligga i linje med 
det som Widäng anser vara ett krav på en högskolemässig utbildning. Tycker de 
ansvariga däremot att fördelningen bör vara jämn anser vi att man bör arbeta för att 
ytterligare utveckla samspelet mellan teori och praktik, vilket står i relation till det 
som Josefson säger om yrkesutbildningar.  
 
I denna uppsats har vi mätt självstudier och kritiskt tänkande genom att se vilka 
konkreta tillfällen som ges för detta. Eftersom det visar sig att studenterna ges stora 
möjligheter till självstudier och därmed bör utveckla sitt kritiska synsätt, anser vi att 
medietekniken därmed är högskolemässig. Vad vi dock inte undersökt är huruvida 
studenterna själva anser sig ha utvecklat sitt kritiska tänkande och sin förmåga till 
problematisering. Det är därför svårt att säga huruvida medietekniken bör förändras 
inom detta område. Det vi dock kan säga är att vi anser att medietekniken bör utöka 
antalet seminarier, eftersom vi tror att det är vid dessa tillfällen som man som 
student dels tvingas att delta i en diskussion och dels tvingas att tänka efter. Från 
lärarnas sida handlar antagligen detta till stor del om hur man väljer att fördela de 
ekonomiska resurserna. Ett förslag är därför att man skapar seminarieliknande 
tillfällen för studenterna där de tillsammans kan utveckla sitt kritiska tänkande. 
Exempelvis så kan studenterna ges i uppgift att diskutera hemsidor, spel, streaming, 
programmering, mm utan att en lärare finns närvarande. Detta kan sedan resultera i 
en kort rapport eller en kort avslutande diskussion med lärare. På detta sätt sparar 
man resurser samtidigt som studenterna utvecklas och fyller ut den tid som finns 
avsatt för självstudier.   
 
Inom området Internationalisering anser vi att högskolemässigheten skulle kunna 
öka genom att fler gästföreläsare tas in från andra länder. Det ökar studenternas 
möjligheter till att ta del av ny forskning. Vi tycker dock inte att detta är en av de 
viktigaste delarna inom högskolemässigheten och att man inte bör lägga stora 
resurser på detta.  
 
Något som vi däremot anser kan öka högskolemässigheten markant är hur man 
behandlar skriftliga utvärderingar. Skulle dessa göras tillgängliga för studenter 
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skulle en dialog kunna skapas mellan studenter och lärare. Dessutom skulle de 
skriftliga utvärderingarna kunna kompletteras med muntliga utvärderingar i 
samtliga fall. Detta skulle förhoppningsvis kunna medföra att lärare och studenter 
tillsammans kan ge medietekniken en tydligare struktur.   
 
Vi vill också här belysa hur begreppet beprövad erfarenhet skulle kunna komma 
medietekniken till godo. Detta begrepp diskuteras i teorikapitlet och vi har valt att 
återknyta till detta eftersom vi anser att detta kan belysa hur högskolemässigheten 
kan öka inom medietekniken. 
 
Ingela Josefson skriver att högskolemässigheten främst brukar bedömas utifrån 
lärarnas formella meriter och deras aktiva del i forskningen och att den 
vetenskapliga kunskapen tycks bli avgörande för vad som ses som 
högskolemässighet. Hon menar att man när man bedömer högskolemässighet ska ta 
större hänsyn till beprövad erfarenhet.92 Hon verkar mena att den beprövade 
erfarenheten finns hos studenterna, då hon diskuterar yrkesutbildningar inom 
högskolan. Men kanske kan man också av ovanstående tyda sig till att även lärare i 
högre grad bör kunna bedömas utifrån beprövad erfarenhet och inte bara formella 
meriter. Detta har man tagit fasta på inom medietekniken, vilket vi anser är mycket 
positivt. Detta medför att man har möjlighet att ta in lärare med spetskompetens 
inom olika områden. Medietekniken har dock ingen möjlighet att anställa personer 
utan en högskoleexamen på heltid, vilket kan medföra att man är tvungen att välja 
bort personer pga av detta trots att de besitter stor kunskap.   
 
Det går här dra en parallell till kvalificerade yrkesutbildningar93 där inte samma krav 
finns på att lärarna skall ha avlagt en examen, som det finns inom högskolevärlden. 
Lärare och handledare på en KY-utbildning skall endast genom utbildning eller 
erfarenhet ha kompetens för den undervisning som de skall bedriva.94 Detta ger KY-
utbildningarna en fördel eftersom utbudet blir större då de ska anställa en ny lärare. 
Vi tycker dock att det är positivt att beprövad erfarenhet får stort utrymme inom 
medietekniken och vi tror att studenterna i längden tjänar på att de anställda lärarna 
inom ämnet har en högskoleexamen.  
 
Vi har i vår uppsats arbetat fram kriterier för hur man kan mäta 
högskolemässigheten inom medietekniken på Södertörns högskola. Dessa kriterier 
skulle kunna utvecklas och kompletteras ytterligare för att ge en tydligare 
helhetsbild. Vår ambition har varit att undersöka och mäta den faktiska verkligheten 
och hur undervisningen sett ut under tre terminer. Denna metod skulle även kunna 
appliceras på andra ämnen för att man på så sätt ska kunna se ämnets styrkor och 
svagheter.  
 

                                                 
92 Demker et al, s. 30, 34 
93 eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet, som kan ses som alternativ 
till en högskoleutbildning. 
94 Lag (2001:239) http://www.ky.gov.se/KYlag.html 
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Vår uppsats visar att medietekniken är högskolemässig, mer eller mindre inom olika 
områden. Uppsatsen pekar också på en rad förändringar som skulle kunna öka 
högskolemässigheten. Med detta hoppas vi att medietekniken på Södertörns 
högskola i framtiden ska få en tydligare inriktning där både lärare och studenter 
arbetar aktivt för att utveckla ämnet så att ämnets position gentemot andra 
utbildningar stärks.  Medietekniken kan förhoppningsvis utvecklas till ett ämne där 
studenterna efter avslutad utbildning har exklusiva kunskaper som utgör en god 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1

Uträkning av disponeringen av timmarna på a- b- och c-kurs

Medieteknik A-kursen

Introduktion till medieteknik

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.35 32 11 21 5 6
v.36 40 15 25 7 8
v.37 40 9 31 3 6
v.38 40 18 22 0 18
v.39 40 7 33 7 0
summa timmar 192 60 132 22 38

Terminen börjar på en tisdag Självstudier räknas 
som både teoretiskt och praktiskt.

Publicering via Internet

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.40 40 16 24 4 12
v.41 40 15 25 3 12
v.42 40 20 20 6 14
v.43 40 24 16 4 20
v.44 40 19 21 3 16
summa timmar 200 94 106 20 74

Tenta räknas som 4 timmar. Självstudier räknas även som Hanledning räknas som praktiskt.
Deadline ej medräknat. praktiskt eftersom projekt ingår.

Ljud och rörlig bild

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.45 40 8,5 31,5 3 5,5
v.46 40 21,5 18,5 5,5 16
v.47 40 16 24 0 16
v.48 40 0 40 40 0
v.49 40 10 30 10 0
summa timmar 200 56 144 58,5 37,5

Deadline ej medräknat. 3 studentgrupper gör 
självstudietiden hög.

Interaktiva medier

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.50 40 15 25 3 12
v.51 40 14 26 2 12
v.52 16 0 16 16 0
v.1 24 0 24 24 0
v.2 40 17 23 3 14
v.3 40 14 26 6 8
summa timmar 200 60 140 54 46

Juluppehåll - helgdagar borträknade! Deadline ej medräknat.
Torsd. 17/1 räknas som 8 h arbetsdag.

Totalt antal Arbetstimmar Lektionstimmar Självstudietimmar Teoretiska timmar Praktiska timmar
792 270 522 154,5 195,5

Medieteknik B-kursen

IT och samhälle

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.4 40 10 30 10 0
v.5 40 14 26 14 0
v.6 40 12 28 12 0
v.7 40 6 34 6 0
v.8 40 19 21 19 0
summa timmar 200 61 139 61 0

Deadline ej medräknat.
Handledning var ej 6 h per 
grupp. Mer timmar borde 
ligga på självstudier.

Visuell kommunikation

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.9 40 18 22 12 6
v.10 40 25 15 6 19
v.11 40 40 0 12 28
v.12 40 37 3 13 24
v.13 32 22 10 0 22
summa timmar 192 142 50 43 99

Fredag v.13 går bort Deadlinedagar räknas som Eget arbete räknas som praktiskt 
hela praktiska arbetsdagar 
då schemat säger
 "eget arbete".

Webbtekniker

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.14 16 2 14 14 0
v.15 40 22 18 14 8



v.16 40 12 28 4 8
v.17 40 20 20 8 12
v.18 32 9 23 5 4
v.19 32 8,5 23,5 8,5 0
summa timmar 200 73,5 126,5 53,5 32

Handledning räknas som praktiskt

Projekt i Interaktiva medier

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.20 40 31 9 13 18
v.21 36 24 12 2 22
v.22 40 40 0 2 38
v.23 40 38 2 6 32
summa timmar 156 133 23 23 110

Totalt antal Arbetstimmar Lektionstimmar Självstudietimmar Teoretiska timmar Praktiska timmar
748 409,5 338,5 180,5 241

Medieteknik C-kursen

Påbyggnadskurs

vecka antal arbetstimmar antal lektionstimmar timmar för självstudier teoretiskt praktiskt

v.35 40 11 29 6 5
v.36 40 24 16 12 12
v.37 40 18 22 8 10
v.38 40 30 10 2 28
v.39 40 30 10 0 30
summa timmar 200 113 87 28 85

v.40 40 40 0 0 40
v.41 40 40 0 0 40
v.42 40 40 0 0 40
v.43 40 35 5 3 32
v.44 40 40 0 0 40
summa timmar 200 195 5 3 192

v.45 40 40 0 0 40
v.46 40 11 29 3 8
v.47 40 40 0 40 0
v.48 40 40 0 40 0
v.49 40 40 0 40 0
summa timmar 200 171 29 123 48

v.50 40 40 0 40 0
v.51 40 40 0 40 0
v.52 16 0 16 16 0
v.1 40 40 0 40 0
v.2 40 40 0 40 0
v.3 32 22,5 9,5 22,5 0
summa timmar 208 182,5 25,5 198,5 0

Totalt antal Arbetstimmar Lektionstimmar Självstudietimmar Teoretiska timmar Praktiska timmar
808 661,5 146,5 352,5 325

Totalt antal timmar på a- b- och c-kurs

Totalt antal Arbetstimmar Lektionstimmar Självstudietimmar Teoretiska timmar Praktiska timmar
2348 1341 1007 687,5 761,5

100% 57% 43% 29% 32%



Bilaga 2

Indelning i teori och praktik

TEORI PRAKTIK TEORI PRAKTIK
INTRODUKTION TILL MEDIETEKNIK VISUELL KOMMUNIKATION
Introduktionsföreläsning X Introduktionsföreläsning X
Föreläsning - allmän datakunskap X Föreläsning - typogrfi X
Föreläsning - informationssökning X Föreläsning - retorik i media X
Föreläsning - digital grafik X Föreläsning - bild och text X
Redovisning X Tentamen X
Tentamen X Redovisning och projektpresentation X
Allmän datakunskap X Delredovisning X
Ordbehandling/digitalkamera X Slutredovisning X
Informationssökning X InDesign, Illustrator X
Photoshop X Inlämningsuppgifter X
Illustrator X Projektarbete X
Inlämningsuppg. X Dreamweaver X

Projektarbete X
PUBLICERING VIA INTERNET Granskningsarbete/opponering X
Introduktionsföreläsning X Handledning X
Föreläsning - bilder, www X
Föreläsning - inf.design, interaktivitet X WEBBTEKNIKER
Föreläsning - projektplanering X Introduktionsföreläsnig X
Redovisning X Modellering X
Tentamen X Föreläsning - VBScript X
HTML X Föreläsning - SQL X
Dreamweaver X Föreläsning - ASP-objekt X
Projektarbete X Föreläsning - projekthantering X
Handledning X Föreläsning - ASP-systemuppbyggnad X

Tentamen X
LJUD OCH RÖRLIG BILD Oppositionsförberedelser X
Introduktionsföreläsning X Redovisning X
Redovisning X Databas, Access X
Hemtenta X HTML, VBScript X
Rapporter X ASP-Dbkoppling X
Workshop - kamerateknik, premiere X ASP och Dreamweaver X
Projektarbete X Projektarbete X
Studiebesök X Handledning X
Handledning X Oppositionsförberedelser X

INTERAKTIVA MEDIER PROJEKT I INTERAKTIVA MEDIER
Föreläsning - interaktiva multimedier X Föreläsning - MDI X
Föreläsning - interaktivitet, gränssnitt, mm X Föreläsning - användargränssnitt X
Föreläsning - programmering, mm X Test, utvärdering, projektmöte X
Redovisning X Oppositionsförberedelser X
Hemtenta X Slutredovisning X
Director X Hemtenta X
Projektarbete X Loggbok X
Inlämningsuppg. X Projektarbete X
Handledning X Handledning X

IT OCH SAMHÄLLE PÅBYGGNADSKURS
Introduktionsföreläsning X Introduktionsföreläsning X
Föreläsning - Backman X "inför uppsats och projekt" X
Föreläsning - källkritik X Föreläsning - SMIL X
Föreläsning - teori och metod X Föreläsning - vetenskapsteorier, uppsatsidé X
Föreläsning - Castells X Föreläsning - vetenskapst., elektr. research X
Föreläsning - nätjuridik X Föreläsning - statistik X
Litteraturseminarium X Föreläsning - projekthantering X
Rapportskrivning X Uppsatsseminarium X
Redovisning X C-uppsats X
Inlämningsuppg. X Hemtenta X
Handledning X SMIL - workshop X

Elektronisk research X
Statistik labb X
Flash labb X
ASP labb X
Projektarbete X
Handledning X



Bilaga 3 

 

E-postfrågor till ämnesansvarig 
 
Hur vill du definiera ämnet Medieteknik? 
Någon vetenskaplig definition har jag inte, men man kan nog säga att ämnet (på Södertörns 
högskola) definieras utifrån dess studieobjekt: nya interaktiva multimedier. Dessa medier 
studeras i medietekniken både teoretiskt och praktiskt, med hjälp av tvärvetenskapliga 
teorier och metoder. 
   Om man vill definiera medietekniken i förhållande till andra akademiska ämnen, kan man 
kanske säga att vi ligger någonstans mellan Informatik (data- och systemvetenskap) och MKV 
(medie- och kommunikationsvetenskap. Men medietekniken gränsar också till ämnen som 
medieproduktion, filmvetenskap, litteraturvetenskap, retorik, svenska och journalistik. 
   Nedanstående är hämtat ur en Powerpoint-presentation jag gjort med titeln  
"Vad är medieteknik vid Södertörns högskola": 
Status: 
•Är ett akademiskt högskoleämne (ej KY-kurs) 
•Ges upp till C-nivå (påbyggnadskurs) 
•Kan utgöra huvudämne i en Fil.kand-examen 
Arbetsformer: 
•Förenar teori och praktik (tillämpning av teorier) 
Innehåll: 
•Studerar nya interaktiva multimedier 
•Vill utforska och utveckla det nya mediespråk som interaktiva multimedier utgör 
•Vill sätta in den nya medie- och informationstekniken  i sitt historiska och sociala 
sammanhang 
 
Inom vilka yrkesområden tror du att en student som läst A- B- och C-kurs kan arbeta? 
(Exempelvis kan man tänka sig en student som tidigare läst Medie- och 
kommunikationsvetenskap samt inte har några förkunskaper inom de områden som 
Medietekniken behandlar).  
Exempel på yrken? 
Ett enkelt svar är givetvis att man kan arbeta med nya interaktiva multimedier (jmf fråga 1). 
Beroende på intresse, läggning och talang kan man säkert jobba som webbmaster, 
informatör, multimedia-producent, projektledare, informationsdesigner m.m. 
 
Vilka fördelar medför Medietekniken som gör att denna person skulle kunna arbeta med 
just detta, dvs vart ligger styrkan hos Medietekniken? (Generellt och/eller specifika 
delkurser). 
Svår fråga. Om vi först ser till de praktiska kunskaper man får inom ämnet medieteknik, kan 
man säga att kärnan i medietekniken utgörs av delkurser som Publicering via Internet, medan 
delkurser som Ljud och rörlig bild är mer perifera (mer som "hjälpkurser" till delkurserna i 
webbpublicering och interaktiva medier). Vi tror t.ex.  inte att man kan jobba som 
filmproducent efter att enbart ha läst medieteknik. Däremot tror vi att man har 
förutsättningar för att kunna jobba som webbmaster eller webbprogrammerare. 
   Men jag måste påpeka att medieteknikens främsta syfte inte är att vara en yrkesutbildning 
och att lära ut praktiska kunskaper i medieproduktion! De mer teoretiska kunskaperna är 
viktigare – det gäller t.ex. insikter om användbarhet, om projekthantering, om 
projektplanering, om multimedial gestaltning, om visuell kommunikation m.m. 
 
Vad gör just Medietekniken konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? 
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Jag tror att det är just denna kombination av praktiska och teoretiska kunskaper inom nya 
interaktiva medier, som gör medietekniken unik.  
   Den som läser ett teoretiskt ämne (som t.ex. MKV) får gedigna teoretiska kunskaper om 
medier och kommunikation (särskilt inom äldre medier som press, radio och TV) – men 
han/hon får inga praktiska färdigheter i hur man producerar sådana medier. Med rent 
teoretiska kunskaper förbereds man inte för praktiska arbetsuppgifter – man måste troligen 
låta andra utföra de idéer man har. (Eller också fortsätter man sin karriär inom ämnet, går 
forskarutbildning och blir lärare på högskolan) 
   Den som läser en KY-kurs (Kvalificerad yrkesutbildning) får säkert de praktiska 
färdigheterna, men får inte sätta in informations- och medietekniken i sitt sociala och 
historiska sammanhang (och se hur den nya medietekniken påverkar individ och samhälle). 
Med enbart praktiska färdigheter är det troligt att man får ett jobb där det bara gäller att 
utföra andras idéer. 
   Med medieteknikens kombination av praktiska och teoretiska kunskaper blir man 
förhoppningsvis lämpad att se produktion av nya medier i ett större sammanhang. Man kan 
vara idégivare och projektledare men man kan även en hel del om det praktiska hantverket. 
Detta gör att man hjälpa till att producera det som är effektivt, pedagogiskt och gångbart på 
marknaden. Men man kan också (i framtiden) göra akademisk karriär inom ämnet – gå 
forskarutbildning och bidra till ämnets utveckling och öka våra kunskaper om den nya 
interaktiva informations- och medietekniken. 
 
Motsvarar Medietekniken arbetslivets förväntningar? 
Det är en svårbesvarad fråga. Vad är "arbetslivet"? Och hur kan arbetslivet ha 
"förväntningar"? Vad jag vet är att flera av våra studenter har fått jobb p.g.a. de kunskaper 
de skaffat sig när de läste medieteknik. Men vi har ännu inte utexaminerat särskilt många 
studenter – och arbetsmarknaden inom IT-området förändras ju väldigt snabbt. 
 
Anser du att en student som läst Medieteknik behöver komplettera detta med andra 
ämnen? I så fall vad? 
Det beror ju på vilka ambitioner studenten har! Det finns flera exempel på mt-studenter som 
fått jobb  enbart på de meriter de skaffat sig inom medietekniken, men det finns också många 
exempel på jobb som kräver kompletterande kunskaper. Om man vill bli webbjournalist bör 
man även ha läst journalistik. Om man vill bli informatör är det säkert bra att även ha läst 
retorik eller MKV. Om man vill jobba med interaktiva läromedel är det givetvis ett stort plus 
om man även läst pedagogik och har arbetat som lärare. o.s.v. 
 
Har Södertörns Högskola möjlighet att erbjuda dessa kompletteringar? 
Ja, det finns många ämnen som är lämpade att kombinera med medieteknik, t.ex. MKV, 
retorik, lärarutbildningen, svenska, företagsekonomi m.fl.  
   Men det finns också ämnen och utbildningar utanför Södertörns högskola som kan vara 
lämpliga att kombinera med medietekniken beroende på den intresseinriktning man har:  
 
• journalistik som fristående ämne (finns idag inte som fristående ämne på SH), 
• konstnärliga utbildningar av olika slag – t.ex. om man vill arbeta med grafisk design 

inom nya medier 
• tekniska utbildningar, matematik m.m. – om man vill arbeta med avancerad 

programmering 
• reklamskolor – om man vill arbeta med marknadsföring och reklam inom nya medier 
 
 
Anser du att ni är tydliga med att informera studenterna om vad Medieteknik innebär?  
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Nej vi behöver bli ännu tydligare med detta! Eftersom ämnet är så nytt och okänt, finns alltid 
risken att studenterna inte har klart för sig vad ämnet innebär – att det är ett akademiskt 
högskoleämne, vad som är kärna och periferi (se fråga 3) o.s.v. 
 
På vilka sätt görs detta? 
Vi har ju kursplanerna med delkursbeskrivningar och vår hemsida (http://mt.sh.se). På 
introkursen är det meningen att läraren ska presentera ämnet och kurserna. 
   Till nästa termin planerar vi dessutom att framställa en liten broschyr som presenterar 
medieteknik-ämnet – samt annan nyttig information som mt-studenten behöver känna till 
(regler och rutiner vid lån av utrustning etc.) 
 
Känner du att ni lever upp till de förväntningar som studenterna ställer på 
Medietekniken? 
Nja… i viss mån gör vi nog det, men dels har vi ju begränsade resurser, vilket hindrar oss 
från att uppfylla alla önskemål – och dels finns det studenter som förväntar sig saker som vi 
inte anser att ämnet ska uppfylla (t.ex. att medietekniken enbart skulle vara en rent praktisk 
utbildning i olika programvaror) 
 
Hur stor vikt läggs vid utvärderingar från studenterna? 
Detta är en mycket vanlig fråga från studenterna. Svaret är att mycket stor vikt läggs vid 
utvärderingarna i medieteknik! Detta beror på att vårt ämne fortfarande är så nytt att det 
ännu inte funnit sin slutgiltiga form. Därför är det mycket värdefullt för oss att få ta del av 
studenternas synpunkter om de olika momenten och delkurserna. Jag kan försäkra att 
lärarna läser alla utvärderingar med stort intresse och att vi tar stor hänsyn till studenternas 
synpunkter när vi skapar nya delkurser och omformar de gamla. (se nedan) 
 
 
Hur följs utvärderingar upp? Har du något exempel på någon förändring som gjorts som 
en följd av en utvärdering från studenterna? 
Tyvärr hinner vi inte alltid ge den återkoppling till studenterna som vi borde (det tar flera 
timmar att göra en bra sammanställning av en utvärdering som sedan kan läggas ut på 
Eden).  
Vi diskuterar nu nya rutiner för sammanställning av utvärderingarna. (Ett förslag är att låta 
arvoderade studenter utföra dessa sammanställningar!) 
   Studenterna tolkar ofta avsaknaden av sammanställningar som att vi är ointresserade av 
utvärderingens resultat. Så är det inte!  
   Alla utvärderingar läses av läraren som hållit delkursen, av kursansvarig lärare och av 
ämnesansvarig.  Dessutom tas de upp i ämnesstyrelsen, där resultat och åtgärder diskuteras. 
   Så här följs utvärderingarna upp: 
• Ibland får en delkurs en mycket god utvärdering och då är det ju inte motiverat att ändra 

någonting.  
• Ibland kritiseras kurslitteraturen och då försöker vi hitta bättre böcker till nästa gång.  
• Ibland kritiseras läraren och då tar ämnesansvarig ett samtal med honom/henne och de 

försöker hitta en lösning på problemen (ibland kanske det beror på att läraren inte har 
tillräcklig kompetens för kursen och då kan han/hon få gå en kurs för att kompetens-
utveckla sig eller så får någon annan mer kompetent lärare ta delkursen nästa gång) 

• Ibland kritiseras delkursens upplägg (de ingående momenten, schemat eller dylikt) och då 
gör vi om kursen tills nästa gång – ja, ibland byter vi t.o.m. ut delkursen mot någon 
annan delkurs och tvingas då först skriva om kursplanen. 
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Alla ovanstående åtgärder har vidtagits i medieteknikämnets historia, som en följd av 
studenternas utvärderingar (och även p.g.a. studentrepresentanternas synpunkter på 
ämnesstyrelsemötena). 
 
Hur ser kontakterna med näringslivet ut? 
Medieteknikutbildningen innefattar ingen praktikperiod (sådana har man företrädesvis 
inom utbildningsprogram), så denna kontakt med näringslivet saknas ju.  
   Numera har vi ju heller inga praktiska exjobb på C-kursen – men i delkursen Projekt,10 p på 
C-kursen har ju några grupper valt att göra "skarpa" projekt i samarbete med olika företag. 
Detta sker ju också på delkursen Projekt i interaktiva medier på B-kursen. Även i samband med 
C-uppsatsen finns ju möjligheter till kontakter (intervjuer m.m.) med näringslivet (liksom vid 
rapportskrivandet på delkursen IT och samhälle) 
   Inom några delkurser görs studiebesök ute i näringslivet. 
   Medietekniklärarna har olika mer eller mindre privata kontakter med näringslivet, vi 
hämtar ibland gästföreläsare därifrån, några av oss har själva jobbat inom olika webb- och 
medieföretag, vi har kontakter med f.d. studenter som nu arbetar i branschen o.s.v. 
 
Är det överhuvudtaget viktigt för Medietekniken att denna kontakt finns? 
Absolut! Även om vi inte är någon utpräglad yrkesutbildning, är det ju viktigt för oss att 
hänga med i vad som händer "ute i verkligheten"! 
 
Hur skulle du vilja att kontakterna såg ut? Exempel? 
De former för kontakt som redan finns (studiebesök, gästföreläsare, skarpa projekt, 
intervjuer etc.) bör vidgas och intensifieras. På sikt bör även andra samarbetsformer 
utvecklas (längre samarbetsprojekt med företag och institutioner inom magisterkurs och 
forskarutbildning t.ex.) 
 
Hur ser Medieteknikens framtid ut? 
Vi är nu inne i en "konsolideringsperiod" och har just nu minimerat ämnets expansion (som 
tidigare varit mycket kraftig). Vi vill just nu satsa på att öka kvaliteten på de kurser vi redan ger – 
i stället för att starta nya kurser. 
På sikt kommer vi dock att utveckla ämnet även på andra sätt. Så här står det i den 
Powerpoint-presentation jag omtalade i fråga 1: 
 
Medieteknikens framtid? 
 
Utveckling på djupet: 
• C-uppsatser 
• Magisterkurs och forskning 
• Disputerade lärare 

 
Utveckling på bredden: 
• Samarbete med fler ämnen (retorik, MKV, pedagogik) 
• Fler distributionskanaler för interaktiva medier  

(digital-TV, SPV-terminal (MMS), interaktiva rum m.m.)  
• Icke-interaktiva medier (ljud- och TV-produktion) 

 
Vilka svagheter har ämnet? 
Här är några svagheter jag kan komma på just nu: 
• Ämnet har inga disputerade lärare (lektorer som har doktorerat) 
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• Ämnet är uppsplittrat på två Campus (Haninge och Flemingsberg), vilket försvårar 
kontakten mellan lärarna = utvecklingen av ämnet. 

• Ämnet har inte de ekonomiska resurser som behövs att vi ska kunna lägga tillräckligt 
många lärartimmar på de olika delkurserna 

• Ämnet har inte de ekonomiska resurser som behövs för inköp av datorer, programvaror 
och kringutrustning (kameror etc). 

 
Vad skulle behöva förändras och förbättras? 
• Vi behöver disputerade lärare (lektorer som har doktorerat) 
• Vi skulle behöva flytta all verksamhet till ett Campus (Haninge eller Flemingsberg) 
• Vi skulle behöva bättre ekonomiska resurser 
 
Om du fick önska, hur skulle då Medietekniken se ut i framtiden? 
Oj – om jag fick önska helt fritt? (utan hänsyn till högskolans bristande resurser och dylikt?) 
Ja, i så fall skulle det se ut ungefär så här (år 2008?): 
• Medietekniken har, förutom grundkurs, fortsättningskurs och påbyggnadskurs, även 

magisterkurs och forskarutbildning. Medietekniken ingår också i ett antal intressanta 
utbildningsprogram inom högskolan. Eventuellt ger medietekniken även kurser i 
medieproduktion (icke interaktiva medier som ljud, video och trycksaker). 

• Medieteknikens kurser har funnit en väl fungerande form, som både studenter och lärare 
är nöjda med. 

• Medietekniken har moderna välanpassade lokaler, datorsalar, datorer och 
kringutrustning, som fungerar helt utan tekniska problem. Dessutom förfogar 
medietekniken över unika forskningsmiljöer, laboratorier och studios, där olika typer av 
experiment, användartester och datorlaborationer kan genomföras. 

• Medietekniken har ca 30 lärare, varav minst hälften är disputerade lektorer och ett tiotal 
är doktorander, som går forskarutbildning i medieteknik (och är specialister på olika 
delområden inom medietekniken – och kan hålla intressanta föreläsningar och delkurser 
inom sin specialitet) 

• Medietekniken har motiverade och duktiga studenter med ett genuint intresse för ämnet, 
vilka läser medieteknik för att de vill lära sig så mycket som möjligt – inte bara för att ta 
poäng… 

• Medietekniken har ett väl utbyggt samarbete med det omgivande samhället – med 
företag, organisationer, institutioner och andra högskoleutbildningar. Vi har även ett 
kreativt internationellt samarbete med liknande institutionen världen över.  

• Medietekniken vid Södertörns högskola räknas som en betydande auktoritet i världen 
när det gäller studiet av nya interaktiva multimedier och vår lärare blir ofta ombedda att 
föreläsa vid internationella konferenser om informations- och medieteknik 
Medietekniken anordnar också egna sådana konferenser med intressanta föreläsare och 
workshops. 

Håhåjaja… det är härligt att drömma… :-) 
 
Hur valdes namnet Medieteknik? 
När vi valde namnet medieteknik sökte vi ett ord för det vi redan sysslade med.  
(Vår verksamhet fanns på SH redan innan vi var ett ämne med eget namn. Först fanns vi 
enbart inom JMM-programmet och på våra anställningsbevis stod det att vi var lektorer i 
"informationsteknik"!) 
   Vi tyckte att medieteknik var en hyfsat bra beskrivning på vad vi studerade – även om 
ordet inte indikerade att vi främst sysslade med teknik för nya interaktiva medier. (Ett 
alternativt namn på ämnet kunde ha varit "Interaktiva medier" – men då hade det inte 
framgått att vi även behandlade ämnet praktiskt/tekniskt) 
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   Ordet "medieteknik" kan i sin vidaste tolkning sägas inbegripa all teknik som används för 
förmedling av budskap – d.v.s. papper och penna, telegrafen, megafoner, tryckpressen, 
mobiltelefoner etc. Det är bra, eftersom medietekniken i framtiden kanske även kommer att 
innefatta andra typer av medieteknik, t.ex. produktion av icke-interaktiva medier. Idag 
begränsas dock medietekniken på Södertörns högskola till nya interaktiva (multi)medier (som 
sagt). 
 
Varför heter det inte t ex ”Webbteknik”? 
Det vore alltför snävt. Medieteknik inbegriper ju alla nya interaktiva multimedier – inte bara 
webben (även om denna distributionsform nog kan sägas dominera inom utbildningen idag).  
   Medietekniken på Södertörns högskola studerar som sagt nya interaktiva multimedier.  
Sådana kan även distribueras via dvd och cd-rom, via digital-TV, via mobiltelefoner (MMS), 
via PDA:s (personal digital assistant = typ Palm Pilot) o.s.v. 
 
Anser du att medietekniken är högskolemässig? 
Det är en fråga som man inte kan svara ja eller nej på, utan att först definiera vad man menar 
med högskolemässighet. 
   Boken "Ribban på rätt nivå" från HSV innehåller ju sju olika inlägg i frågan om vad som 
kan menas med högskolemässighet. Där framgår att det inte finns någon fastslagen 
definition av begreppet. Medieteknikens grad av högskolemässighet varierar därför 
beroende på vilken definition man ger begreppet – och detta gäller förstås alla ämnen och 
utbildningar på högskolan. 
   Enligt min mening uppfyller dock medietekniken rimliga krav på högskolemässighet - i 
lika hög grad som jämförbara ämnen på SH och andra universitet och högskolor. 
 
Hur tar sig detta uttryck inom ämnet? 
Oj, oj! Den frågan skulle man kunna skriva en bok om! Jag väljer (som flera av författarna i 
"Ribban på rätt nivå") att utgå från högskolelagens passus om att all högskoleutbildning ska 
vila på "vetenskaplig/konstnärlig grund och beprövad erfarenhet" 
   Snedstrecket mellan vetenskaplig och konstnärlig betyder nog "alternativt" och finns med 
för att konstnärliga högskoleutbildningar inte ska ha kravet på sig att vara vetenskapliga i 
samma utsträckning som övriga högskoleutbildningar. Medietekniken är ingen konstnärlig 
utbildning (även om estetik och kreativitet är stående inslag i vår praktiska verksamhet), så 
för oss gäller alltså kravet: "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" 
   Hur tar sig då detta uttryck inom medieteknikämnet? 
För att besvara frågan bör man nog titta på flera olika faktorer, som t.ex. lärarnas kompetens 
och erfarenhet, kursernas innehåll, kursplanerna, kurslitteraturen, arbets- och 
examinationsformer, forskning inom ämnet, kontakter och samverkan med forskning 
utanför ämnet, kontakter och samverkan med "fältet" (branschen) o.s.v. 
   Här följer några korta kommentarer om detta: 
Lärarna 
När vi ska anställa en ny medietekniklärare försöker vi alltid hitta någon som både är 
akademiskt meriterad och har erfarenhet från yrkeslivet (inom det ämnesområde där 
han/hon ska undervisa). Vårt ideal är "den reflekterande praktikern" (jämför s.  25 i "Ribban 
på rätt nivå") 
   Alla medieteknikens lärare har på ett eller annat sätt varit yrkesverksamma inom IT- 
och/eller medieteknikbranschen. Vi har arbetat med multimediaproduktion, 
webbpublicering, programmering, TV-produktion, musikproduktion, gränssnittsdesign, 
trycksaksproduktion m.m. m.m. 
   Samtidigt måste man ha minst en högskoleexamen för att få vara lärare på högskolan. De 
flesta av oss har kandidat- eller magisterexamen – men tyvärr har ännu ingen 
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doktorsexamen. Detta är dock på gång – dels planerar vi att anställa en disputerad lektor i 
vår, dels kommer några medietekniklärare att få börja forskarutbildning under nästa år 
(detta finansieras av högskolan, just för att man anser det viktigt att medietekniken ökar sin 
forskningsanknytning) 
   När vi anlitar gästlärare och gästföreläsare strävar vi också efter att välja folk som arbetar 
eller forskar inom medieteknik-branschen. 
Medieteknikkurserna 
När vi utformar våra kurser (skriver kursplanerna och planerar delkursernas upplägg o.s.v.) 
tänker vi alltid på att de ska innehålla både teori och praktik. Vissa kurser har ett större 
inslag av praktiska övningar (t.ex. "Webbapplikationer) medan andra är mer teoretiska (t.ex. 
"IT och samhälle" på B-kursen och "Examensarbete" på C-kursen), men i alla delkurser har vi 
strävat efter att teori och praktik ska växelverka och befrukta varandra. Idealet är att 
studenten ska bli en "reflekterande praktiker" och en "tillämpande teoretiker". Kursinnehållet 
ska bygga både på vetenskapliga teorier och på beprövad erfarenhet. 
Kurslitteraturen 
Kurslitteraturen ska vara vetenskaplig, forskningsanknuten och/eller handla om beprövad 
erfarenhet. Vi använder mycket sällan programvarumanualer eller rena instruktionsböcker 
som kurslitteratur. Istället vill vi att studenterna ska läsa böcker som är standardverk inom 
IT- och medieforskningen (Preece, Castells, Gripsrud, Elsom-Cook, Computer Media and 
Communication, På väg mot medievärlden 2020  o.s.v.) – men också böcker som beskriver 
"beprövad erfarenhet" (såsom Haugland, Sundstedt, Bergström och kompendiet från IRM) 
Arbets- och examinationsformer 
Våra föreläsningarna representerar oftast det gamla sättet att bedriva akademisk 
undervisning på – där försöker vi främst förmedla teoretiska kunskaper, som sedan ska 
tillämpas i laborationsövningar, inlämningsuppgifter, analyser och projekt. 
Laborationsgenomgångarna behandlar nog mera "know-how"-färdigheter som bygger på 
beprövad erfarenhet. I inlämningsuppgifter och projektarbeten får studenterna självständigt 
tillämpa de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter de tidigare tillgodogjort sig. 
   Tentorna testar främst de teoretiska kunskaperna och förmågan att i skrift uttrycka och 
förmedla sådana kunskaper och insikter. Vid analys- och redovisningsseminarier får 
studenterna öva sig att analysera, kritiskt granska och bedöma andras produktioner. De får 
argumentera och motivera sina åsikter muntligt och skriftligt. 
  I rapporter och uppsatser får studenterna själva bedriva medieteknik-"forskning" och söka 
ny kunskap enligt vetenskapliga normer 
Kontakter och samverkan med "fältet" (branschen) 
Se mitt svar på fråga 13 i era tidigare frågor! 
 
Vilken forskningsanknytning har medietekniken? 
Medietekniken har som ni vet ingen egen forskarutbildning. Som redan nämnts kommer 
dock några medietekniklärare snart att få gå forskarutbildning vid andra institutioner i 
landet. Vi planerar också att anställa en lektor i vår. Hennes forskningsområden är bl.a. 
kommunikation via Internet, cyberkultur, virtuella samhällen och genusforskning. 
   Medietekniken samarbetar också intimt med andra ämnen och institutioner vars lärare 
bedriver forskning på IT-området, inom gamla och nya (interaktiva) medier och om 
multimedia och interaktionsdesign m.m. Det gäller t.ex. ämnena MKV och journalistik på 
Södertörns högskola, Interaktiva institutet, KTH,  och Dramatiska institutet. 
   Även på andra sätt försöker vi vara forskningsanknutna: Vi deltar i semiarier och 
konferenser som handlar om forskning inom vårt ämnesområde (anordnade av t.ex. Nada, 
CID, SICs, MITIOR m.fl.), vi läser vetenskapliga publikationer, forskningsrapporter och 
avhandlingar, vi gör studiebesök på andra högskolor och forskningsinstitutioner etc etc. 
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Vilken forskning bör bedrivas inom ämnet? 
Detta beror på hur man definierar och avgränsar ämnet medieteknik. Så som vi idag 
avgränsar ämnet bör den framtida forskningen i medieteknik i första hand röra sig inom 
området interaktiva nya medier. Detta område är ganska stort och kan innefatta så skilda 
forskningsfält som människa-dator-interaktion, Internetanvändning, webbpublicering, 
interaktiv (s.k. "ergodisk") litteratur, datorspel, multimediaproduktioner, icke-linjär 
narration, projekthantering för interaktiva medier m.m. 
 
 
Finns det inom medietekniken något utbyte av studenter och lärare mellan länder eller på 
annat sätt någon anknytning till andra länder? 
Vårt internationella utbyte har tyvärr varit ganska blygsamt hittills. Vi har haft fullt upp med 
att expandera och utveckla ämnet. Vi har dock haft en del utbyte med institutioner 
utomlands: 
   University of Lincoln i England - J-O Gullö har varit där på studiebesök och det finns 
planer på att deras lärare ska komma hit och gästföreläsa 
   Tampere polytechnic i Finland. Astrid Haugland har varit där på besök och en 
utbytesstudent därifrån har läst hos oss på JMM-programmet. 
   Ryan Dias har studerat i Tyskland (Köln?) och har tagit emot lärare därifrån och varit  
deras seminarieledare när de kom på besök till oss 
 
Komplettering av mitt tidigare svar på frågan om medieteknikens forskningsankytning: 
 Fyra mt-lärare har ansökt om medel för att få gå forskarutbildning. Vi planerar då att forska 
om följande forskningsämnen:  
1. Datorspel och interaktiv narration (s.k. ergodisk litteratur) vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet (Ulf). 
2. Arbetsvetenskap med inriktning på IT: Informations- och dokumentflöden inom en organisation och 
de sammanhang där information produceras, förmedlas och används på en arbetsplats, vid 
Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik, Blekinge Tekniska Högskola (Johan) 
3. Människa-datorinteraktion och informationssäkerhet, vid institutionen för Data- och 
systemvetenskap, Stockholms universitet (Roberto). 
4. Musikproducenters agerande och medieteknik som används vid musikproduktion, vid Centrum för 
musikpedagogisk forskning, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (J-O) 
Tidigare har Johan Bornebusch fått stipendium från Riksbankens Jubileumsfond för att 
utveckla en webbplats för översättare av skönlitteratur 
   Jag själv och Johan fick ett annat stipendium från Teknikbrostiftelsen för att utveckla ett 
interaktivt språkläromedel - men vi hann tyvärr aldrig utnyttja stipendiet, på grund av att vi 
var fullt upptagna av arbetet med att utveckla medieteknikämnet, så vi valde till slut att 
återlämna pengarna... :-( 
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HÖGSKOLEMÄSSIGHET 

VETENSKAPLIG 
FÖRANKRING 

PERSONLIG 
UTVECKLING 

UTVECKLING MOT EN 
YRKESKOMPETENS 

INTERNATIONALISERING 

DEDUKTIVT/ 
INDUKTIVT 
TÄNKANDE 
 
 Teoretisk 

förankring 
 Abstraktion 
 Syntetisering 
 Problematisering 

 Trygghet i teorier 
och i handlande 

 Reflektion 
 Färdighet 
 Imitation 

KUNSKAPS- 
RELATIVISM 
 
 Mångfald av 
teorier 

 Mångfald av 
metoder 

 Kunskapen i ett 
sammanhang 

KRITISKT 
FÖRHÅLLNINGS- 
SÄTT 
 
 Värdering 
 Analys 
 Frihet 
 metodskolning 

AUTONOMI 
 
 Ställningstagande 
 Ansvar 
 Frihet 
 självstudier 

MOGNAD 
 
 Medvetenhet 
relaterad till 
kunskap 

 Medvetenhet 
relaterad till sig 
själv 

 Värdering/ 
omvärdering  
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Schema: Introduktion till medieteknik, 5 poäng Schema: Publicering via Internet, 5 poäng

F=Föreläsning, L=Laboration
Vecka måndag 27/8 tisdag 28/8 onsdag 29/8 torsdag 30/8 fredag 31/8 Vecka måndag 1/10 tisdag 2/10 onsdag 3/10 torsdag 4/10 fredag 5/10

10.00-13.00 10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00
H3023 Ryan Dias H3023 (RD) 4093 (RD) H4093 (RD) 10.00-14.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00
F1: Intro till medieteknik F2: Datorteknik, datorns uppb. L1: IT-miljö, filhantering L1:IT-miljö, filhantering (grupp 1) (grupp 2) (grupp 1) (grupp 2)
Presentation, Historik PC/MAC, digitalteknik och ordbehandling och ordbehandling Föreläsning 1
Litteraturhanv. samt diag. Prov Beekman: kap. 2-4 Beekman: kap. 4 Beekman:kap. 4 Sal: H3023 CN, MÅ Labb 1 Labb 1 Labb 2 Labb 2
Beekman: kap 1 Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ

Introduktion till
publicering via Internet

Vecka måndag 3/9 tisdag 4/9 onsdag 5/9 torsdag 6/9 fredag 7/9 Vecka måndag 8/10 tisdag 9/10 onsdag 10/10 torsdag 11/10 fredag12/10
10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2) 09.00-12.00 (grupp 1) 09.00-12-00 (grupp 2)
3023 (RD) 4093 (RD) 4093 (RD) Bibliotektet (Haninge) Biblioteket (Haninge) 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 10.00-16.00 10.00-16.00
F3: Datkom och Nätverk, L2: WORD, Ordbehandling, L2: WORD, Ordbehandling, L3:Informationssökning L3: Informationssökning (grupp 1) (grupp 2) (grupp 1) (grupp 2)
LAN-Topologier och standarde Dokumentmallar och digital- Dokumentmallar och digital- Föreläsning 2
Beekman: kap.9 kamera kamera Labb 3 Labb 3 Sal: H3023 CN, MÅ Labb 4 Labb 4

Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ
13.00-15.00 Beekman: kap. 5 + Övningar Beekman: kap. 5 + Övningar 13.00-15.00 (grupp 1) 13.00-15.00 (grupp 2)
3023 (RD) H4093 (RD) H4093 (RD) Bilder och WWW
F4: Internet, Email, FTP, HTML L4: InformationssökninL4: Informationssökning
Intranet och Infrastrukturer på Internet på Internet
Beekman:kap.10

Vecka måndag 10/9 tisdag 11/9 onsdag 12/9 torsdag 13/9 fredag 14/9 Vecka måndag 15/10 tisdag 16/10 onsdag 17/10 torsdag 18/10 fredag 19/10
10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2)
H3023 Ingemar Björling 4093 (IB) 4093 (IB) 4094 (IB) 4093 IB) 10.00-13.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00

L1: Photoshop I L1 Photoshop L1 Photoshop L2: Photoshop (grupp 1) (grupp 2)
F1: Digital Grafik Föreläsning 3 Föreläsning 4

Sal: H3023 CN, MÅ Labb 5 Labb 5 Sal: H3023 CN, MÅ Webbprojekt
Beekman kap. 7 UTGÅR! UTGÅR! Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ

Informarionsdesign och Projektplanering
interaktivitet

Vecka måndag 17/9 tisdag 18/9 onsdag 19/9 Torsdag 20/9 fredag 21/9 Vecka måndag 22/10 tisdag 23/20 onsdag 24/20 torsdag 25/20 fredag 26/20
10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2) 10.16.00 (grupp 1)
H4093 (IB) 4093 (IB) 4093 (IB) H4093 (IB) H4093 (IB) 10.00-14.00 10.00-14.00
L3: Photoshop L3: Photoshop L4: Illustrator L4 Illustrator L5: Illustrator TENTA (grupp 1) (grupp 2)

Handledning Handledning
Webbprojekt Webbprojekt Sal: H4093 CN, MÅ Sal: H4093 CN, MÅ

Vecka måndag 24/9 tisdag 25/9 onsdag 26/9 Torsdag 27/9 fredag 28/9 Vecka måndag 29/20 tisdag 30/10 onsdag 31/10 torsdag 1/11 fredag 2/11
10.00-16.00 (grupp 2) DEADLINE: Collage 09.00-12.00 (grupp 1) OBS! >>>>>>>>>>>>>>
H4093 (IB) Kl. 16.00 H4093 (IB) TENTAMEN DEADLINE 14.00 09.00-12.00 (grupp 1)

Lördag 29/9 Webbprojekt
L5:Illustrator Redovisning Collage 09.00-13.00 Redovisning Webbprojekt

H4093 CN, MÅ
Webbprojekt Webbprojekt

13.00-16.00 (grupp 2) 13.00-16.00 (grupp 2)
H4093 (IB)

Redovisning Webbprojekt
Redovisning Collage H4093 CN, MÅ

44

40

41

42

43

35

39

37

38

36

Under de här labbarna skall vi lära oss att skriva HTML från 
grunden. Vi ska gå igenom de
vanligaste koderna och även lära oss hur man länkar till 

Vi börjar använda oss av Macromedia 
Dreamweaver för vår kodning. 

Tabeller och bildhantering gås 
igenom praktiskt. Vi fortsätter 
att lära oss Dreamweaver.

Frames gås igenom. Vi tittar på 
interaktivitet, navigering och 
gränssnitt. 
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Schema: MTA-H01 Ljud och rörlig bild

Vecka måndag 5/11 tisdag 6/11 onsdag 7/11 torsdag 8/11 fredag 9/11

JOG/MTA alla JOG/MTA GRUPP A JOG/MTA GRUPP B JOG/MTA GRUPP C

INTRODUKTION FÖRELÄSNING/ FÖRELÄSNING/ FÖRELÄSNING/
LJUD/VIDEO WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP

Haninge 10-13 2092 9.30-15.00 SAL M423 9.30-15.00 SAL M423 9.30-15.00 SAM M423

Sundstedt KAMERATEKNIK/ KAMERATEKNIK/ KAMERATEKNIK/
Millerson kap 1-3 PREMIERE PREMIERE PREMIERE

Millerson kap 4-8 Millerson kap 4-8 Millerson kap 4-8

Vecka måndag12/11 tisdag13/11 onsdag 14/11 torsdag15/11 fredag16/11

JOG/MTA GRUPP A JOG/MTA GRUPP B JOG/MTA GRUPP C JOG/MTA GRUPP A JOG/MTA GRUPP A

FÖRELÄSNING/ FÖRELÄSNING/ FÖRELÄSNING/ Projekt Video/audio Projekt video/audio
WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP

Handledn e ök Handledn e ök
9.30-15.00 SAL M423 9.30-15.00 SAL M423 9.30-15.00 SAL M423

5st PD150+M423 i Medianen
PREMIERE/AUDIO PREMIERE/AUDIO PREMIERE/AUDIO reserverade för grupp A

Millerson kap 12, 16-19 Millerson kap 12, 16-19 Millerson kap 12, 16-19 15/11-20/11

Vecka måndag 19/11 tisdag 20/11 onsdag 21/11 torsdag 22/11 fredag 23/11
JOG/MTA GRUPP A JOG/MTA GRUPP A JOG/MTA GRUPP B JOG/MTA GRUPP B JOG/MTA GRUPP B

Projekt Video/audio Projekt Video/audio Projekt Video/audio Projekt Video/audio Projekt Video/audio

Handledn e ök Handledn e ök Handledn e ök Handledn e ök Handledn e ök

5st PD150+M423 i Medianen
reserverade för grupp B

21/11-26/11

Vecka måndag 26/11 tisdag 27/11 onsdag 28/11 Torsdag29/11 fredag 30/11
JOG/MTA GRUPP C JOG/MTA GRUPP C JOG/MTA GRUPP C JOG/MTA GRUPP C

JOG/MTA GRUPP B
Projekt Video/audio Projekt Video/audio Projekt Video/audio Projekt Video/audio

Projekt Video/audio
Handledn e ök Handledn e ök Handledn e ök Handledn e ök

Handledn e ök
5st PD150+M423 i Medianen
reserverade för grupp C

27/11-3/12

Vecka måndag 3/12 tisdag 4/12 onsdag 5/12 torsdag 6/12 fredag 7/12

Deadline för projekt MT-A (K26 10-17)
Prel tenta

kl. 15.00 månd 3/12 -01 JOG/MTA 
9-12 i Tumba

k26

MT-A Projektredovisning

45

49

47

48

46
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Schema: Interaktiva medier, 5 poäng

Vecka måndag 10/12 tisdag 11/12 onsdag 12/12 torsdag 13/12 fredag 14/12
10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2) 10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2)
H4093 H4093  UH H4093  UH H4093  UH
UH UH UH UH
L1: Director 1 L1: Director 1 L2: Director 2 L2: Director 2

13.00 - 16.00
H2092
F1: Interaktiva multimedier:
framväxt och betingelser
UH
Litt: Bolter & Grusin

Vecka måndag 17/12 tisdag 18/12 onsdag 19/12 torsdag 20/12 fredag 21/12
10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2) 10.00-12.00 10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2)
H4093 H4093 H2092 H4093 H4093
UH UH F2: Interaktivitet, UH UH
L3: Director 3, Lingo L3: Director 3, Lingo gränssnitt, L4: Director 4 L4: Director 4

projektplanering, Projekthandledning Projekthandledning
dokumentation
UH 12.00: DEADLINE
Litt: Kristof & Satran + inlämningsuppgift i
Löwgren Director
16.00: DEADLINE
Projekt-PM

JUL-UPPEHÅLL (arbete med hemtentamen)
Vecka måndag 7/1 tisdag 8/1 onsdag 9/1 torsdag 10/1 fredag 11/1

10.00-13.00 10.00-16.00 (grupp 1) 10.00-16.00 (grupp 2)
H3023 PROJEKTARBETE PROJEKTARBETE H4093 H4093
F3: Programmering m.m.(utan handledning) (utan handledning) UH UH
UH Handledning projekt Handledning projekt
Litt: Perry + Beekman grupp 1 har företräde grupp 2 har företräde

till datasalen H4093 till datasalen H4093

Vecka måndag 14/1 tisdag 15/1 onsdag 16/1 Torsdag 17/1 fredag 18/1
10.00 - 16.00 (gr. A) 10.00 - 16.00 (gr. B)
EXAMINATION EXAMINATION Tömma datorer DEADLINE 16.00:
H3023 H3023 Rensa på servern Hemtentamen
UH UH Bränna CD-skivor m.m.

12.00: DEADLINE
Projektarbeten

2

3

51

50
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Schema: IT och samhälle, 5 poäng
Lärare:
Ulf Hagen (UH) Kursansvarig
Johan Bornebusch (JB)

Vecka måndag 21/1 tisdag 22/1 onsdag 23/1 torsdag 24/1 fredag 25/1

13.00 - 15.00 10.00 - 13.00 12.00 -15.00 13.00 - 15.00
H3023 H3023 H2092 H2092
Introduktion Föreläsning (Backman) Föreläsning (Källkritik) Föreläsning (teori & metod)
UH UH JB UH

Vecka måndag 28/1 tisdag 29/1 onsdag 30/1 torsdag 31/1 fredag 1/2

09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 10.00 - 16.00
13.00 - 15.00 Föreläsning (nätjuridik) Seminarium: Litteratur-seminarium
H2092 H2092 Presentation av H4097
Föreläsning (Castells) JB rapport-PM
UH H2092 UH, JB

16.00: Deadline: 
Rapport-PM 1

Vecka måndag 4/2 tisdag 5/2 onsdag 6/2 torsdag 7/2 fredag 8/2

10.00 - 16.00 10.00-16.00
Litteratur-seminarium Gruppvis handledning
H4097 enl.separat schema

H3023
UH, JB UH

Vecka måndag 11/2 tisdag 12/2 onsdag 13/2 Torsdag 14/2 fredag 15/2

10.00-16.00
Gruppvis handledning
enl.separat schema
H3023
UH

Vecka måndag 18/2 tisdag 19/2 onsdag 20/2 Torsdag 21/2 fredag 22/2

Examination: Rapporter

12.00: Deadline Grupp 1: 09.00-12.00
Rapporter Oppositionsförberedelser Grupp 2: 13.00-16.00

UH
Oppositionsförberedelser H2092

Ti 26/2: Deadline inlämningsuppgift

4

8

6

7

5
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Vecka måndag 25/2 tisdag 26/2 onsdag 27/2 torsdag 28/2 fredag 1/3
14–17 AS/MH 12–15 AS 10–13 MH 10–13 MH 10–13 MH
Grafisk design I helklass Föreläsning helklass Grafisk design I grupp 1 Grafisk design I grupp 2 Grafisk design II grupp 1

Vecka måndag 4/3 tisdag 5/3 onsdag 6/3 torsdag 7/3 fredag 8/3
10–13 MH 14–17 AS 10–13 AS 10–13 AS 9–12
Grafisk design II grupp 2 Föreläsning helklass Grafisk design III grupp 1 Grafisk design III grupp 2 Tenta

Vecka måndag 11/3 tisdag 12/3 onsdag 13/3 torsdag 14/3 fredag 15/3
14–16 AS 10–13 AS 10–13 AS Eget arbete projekt 10–13 AS/MH
Projektpresentation Handledning projekt/grupp 1 Handledning projekt/grupp 2 Delredovisning

Vecka måndag 18/3 tisdag 19/3 onsdag 20/3 torsdag 21/3 fredag 22/3
Eget arbete projekt Eget arbete projekt Deadline projekt kl. 13 Genomgång av inlämnat matr12–17 AS/MH

Överlämning till opponenter Genomgång av projekt
Slutredovisning och oppositio
Kursutvärdering

Vecka måndag 25/3 tisdag 26/3 onsdag 27/3 Torsdag 28/3 fredag 29/3
10–13 MH 10–13 MH 10–13 MH 12–17 MH
Webbpublicering Webbpublicering Webbpublicering Webbpublicering/redovisning

9

13

11

12

10
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Schema: Webbtekniker MTB, 5 p
F=Föreläsning, L=Laboration

Vecka måndag 1/4 tisdag 2/4 onsdag 3/4 torsdag 4/4 fredag 5/4
Påsklov Påsklov Påsklov 10.00-12.00

3023 (RD/JK)
F1: Introduktion ASP

Vecka måndag 8/4 tisdag 9/4 onsdag 10/4 torsdag 11/4 fredag 12/4
09.00-16.00 10.00-12.00 (Grupp 1) 09.00-16.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2)
3023 (ML) 4091 (RD/JK) 3023 (ML) 4091 (RD) 4091 (RD)
Seminar L1: Databaser, övn Seminar L2: Access L2: Access
Modellering Modellering Relationsdatabaser Relationsdatabaser

Kompendium Kompendium
13.00-15.00 (Grupp 2)
4091 (RD/JK)
L1: Databaser, övn

Vecka måndag 15/4 tisdag 16/4 onsdag 17/4 torsdag 18/4 fredag 19/4
10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-12.00
2092 (JK) 4091 (JK) 2092 (RD) 4091 (JK) 4091 (JK)
F2: VBScript L3: HTML, VBScript F3: SQL L3: HTML, VBScript F4: ASP-Objekten

Övn. Övn.

IDG-Webstudio lekt. 1-10 Kompendium IDG-Webstudio IDG-Webstudio lekt. 15-23

Vecka måndag 22/4 tisdag 23/4 onsdag 24/4 Torsdag 25/4 fredag 26/4
10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2)
4091 (RD) 4091(RD) 3023 (RD) 4091 (JK) 4091 (JK)
L4: ASP-Dbkoppling L4: ASP-Dbkoppling F5: ASP-Systemuppbygg. L5: ASP, Dreamweaver L5: ASP, Dreamweaver

Projektinstruktion

10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-16.00 (Grupp 1)
Projekthantering (JB) Projekthantering (JB)
Sal 4093 Sal 2103
Projekt i interaktiva medier* Projekt i interaktiva medier*

Vecka tisdag 30/4 onsdag 1/5 Torsdag 2/5 fredag 3/5
måndag 29/4 10.00-12.00 (Grupp 1) Helgdag 13.00-15.00 10.00-12.00 (Grupp 1)

Tentamen 09.00-12.00 4091 (RD/JK) Projekthantering (JB) 4091
Handledning Sal 2092 Handledning 

Projekt i interaktiva medier*
13.00-15.00 (Grupp 2) 13.00-15.00 (Grupp 2)
4091 (RD/JK) 4091
Handledning Handledning 

Vecka måndag 6/5 tisdag 7/5 onsdag 8/5 Torsdag 9/5 fredag 10/5
Deadline: Inlämning av 13.00-14.30 (Grupp 1)

10.00-12.00 (Grupp 1) Projektet kl. 12.00 3023  (RD/JK)
4091 Projektredovisning
Handledning 

12.00 - Opp. Förb.
14.45-16.00 (Grupp 2)

13.00-15.00 (Grupp 2) 3023 (RD/JK)
4091 Projektredovisning
Handledning 

19

14

18

16

17

15
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Bilaga 11
 Projekt i interaktiva medier, 5 p

Vecka måndag 22/4 tisdag 23/4 onsdag 24/4 Torsdag 25/4 fredag 26/4
10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-12.00 10.00-16.00 (Grupp 1) 10.00-16.00 (Grupp 2)
4091 (RD) 4091(RD) 3023 (RD) 4091 (JK) 4091 (JK)
L4: ASP-Dbkoppling L4: ASP-Dbkoppling F5: ASP-Systemuppbygg. L5: ASP, Dreamweaver L5: ASP, Dreamweaver

Projektinstruktion

10.00-16.00 (Grupp 2) 10.00-16.00 (Grupp 1)
H4093 (JB) H2103 (JB)
Projekt i interkativa medier Projekt i interkativa medier
Introduktion PRIM Introduktion PRIM
Projektplanering Projektplanering

Vecka måndag 29/4 tisdag 30/4 onsdag 1/5 Torsdag 2/5 fredag 3/5
Tentamen 09.00-12.00 10.00-12.00 (Grupp 1) Helgdag Projektarbete 10.00-12.00 (Grupp 1)

4091 (RD/JK) Webbapplikationer 4091
Handledning Handledning 

13.00-15.00 (Grupp 2) 13.00-15.00 13.00-15.00 (Grupp 2)
4091 (RD/JK) H2092 (JB) 4091
Handledning Inför projekt: PRIM Handledning 

Projektidéer

Vecka måndag 6/5 tisdag 7/5 onsdag 8/5 Torsdag 9/5 fredag 10/5
10.00-12.00 (Grupp 1) Deadline: Inlämning av 13.00-14.30 (Grupp 1) Helgdag DEADLINE 14.00

19 4091 Projektet kl. 12.00 3023  (RD/JK) Projektidé/Projektgrupp
Handledning Projektredovisning

12.00 - Opp. Förb.
13.00-15.00 (Grupp 2) 14.45-16.00 (Grupp 2)
4091 3023 (RD/JK)
Handledning Projektredovisning

Vecka måndag 13/5 tisdag 14/5 onsdag 15/5 torsdag 16/5 fredag 17/5
09.00-16.00 10.00-12.00 Projektarbete Projektarbete 10.00-12.00

20 MB505 (Moa) MB503 (Moa) H2092
Nils-Erik Gustafsson Användargränssnitt Test och utvärdering
Föreläsning: MDI Astrid Haugland Astrid Haugland

09.00-16.00 (JB) 13.00-15.00 DEADLINE 14.00 13.00-17.00
Diskussion om projektidé MB503 (Moa) Material till Projektmöte 1 Projektmöte 1
(parallellt med föreläsning) MDI på webben Grupp 1-6 (30 min/grupp)

Astrid Haugland Projektdefinition
Projektplan

Vecka måndag 20/5 tisdag 21/5 onsdag 22/5 torsdag 23/5 fredag 24/5
Helgdag DEADLINE 10.00 Projektarbete Projektarbete Projektarbete

21 Hemtenta

DEADLINE 14.00 13.00-17.00
Material till Projektmöte 2 Projektmöte 2

Grupp 1-6 (30 min/grupp)
Manus/Flödesschema
Grafisk profil/Desingspec
Funktionsspec/Teknik

Vecka måndag 27/5 tisdag 28/5 onsdag 29/5 Torsdag 30/5 fredag 31/5
Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete

22

Handledning i datorsal Handledning i datorsal DEADLINE 14.00 13.00-17.00
Material till Projektmöte 3 Projektmöte 3

Grupp 1-6 (30 min/grupp)
Test och utvärdering

Vecka måndag 3/6 tisdag 4/6 onsdag 5/6 Torsdag 6/6 fredag 7/6
Projektarbete Projektarbete DEADLINE 13.00 Opponentarbete Slutredovisning

23 Projekt 10.00-16.00
H2092

Handledning i datorsal Opponentarbete

18

17
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Schema: Påbyggnadskurs (C-kurs) i medieteknik, 20 poäng

Vecka måndag 08-26 tisdag 08-27 onsdag 08-28 torsdag 08-29 fredag 08-30 Vecka måndag 09-30 tisdag 10-01 onsdag 10-02 torsdag 10-03 fredag 10-04
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-15.00 Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete
Inför uppsats och projekt SMIL- föreläsning SMIL - Workshop Projekt- PM 2
Ulf Hagen, MA231 (Flemingsberg) Datorsal (Flemingsberg) Handledning gruppvis

aug Robert Delzanno Astrid Haugland Astrid Haugland sep Roberto Delzanno
2103 MA 219 okt

13.00-15.00
Intrudktionsföreläsning
C-kursen i Medieteknik
Ulf Hagen
3023

Vecka måndag 09-02 tisdag 09-03 onsdag 09-04 torsdag 09-05 fredag 09-06 Vecka måndag 10-07 tisdag 10-08 onsdag 10-09 torsdag 10-10 fredag 10-11
10.00-15.00 10.00-12.00 9.00-12.00 9.00-16.00 10.00-12.00 Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete
SMIL - Workshop Vetenskapsteori Hermeneutik och Elektronisk research Statistik Föreläsn 1
Datorsal (Flemingsberg) Stina Bengtsson positivism Mark Comerford Ilkka Makinen

sep Astrid Haugland 3023 Stina Bengtsson 2103 3023 okt
3023

13.00-15.00 13.00-16.00
C-uppsats Elektronisk research
Seminarium, Ulf Hagen Mark Comerford
Diskussion om ideér 3023
PM 0.9
2092

Vecka måndag 09-09 tisdag 09-10 onsdag 09-11 torsdag 09-12 fredag 09-13 Vecka måndag 10-14 tisdag 10-15 onsdag 10-16 torsdag 10-17 fredag10-18
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete
Statistik Föreläsn 2 Statistik Föreläsn 3 Statistik Föreläsn 4 Statistik Föreläsn 5 Statistik Lab 5
Illka Mäkinen Illka Mäkinen Illka Mäkinen Illka Mäkinen Illka Mäkinen

sep 5020 3023 2103 3023 4091 okt

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Statistik Lab 1 Statistik Lab 2 Statistik Lab 3 Statistik Lab 4
Ilkka Mäkinen 4091 Illka Mäkinen Illka Mäkinen Illka Mäkinen

4091 4091 4091

Vecka måndag 09-16 tisdag 09-17 onsdag 09-18 torsdag 09-19 fredag 09-20 Vecka måndag 10-21 tisdag 10-22 onsdag 10-23 torsdag 10-24 fredag 10-25
10.00-12.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 C-uppsats Projektarbete C-uppsats Projektarbete Projektarbete
Föreläsning om Flash lab 1 Flash lab 2 Flash lab 3 Flash lab 4 Uppsatsseminarium Uppsatsseminarium

projektplanering samt Ingemar Björing Ingemar Björling Ingemar Björling Ingemar Björling Ulf Hagen Ulf Hagen
sep presentation av 4091 4091 4091 4091 okt 2103 3023

projekt-PM 1
Robert Delzanno Inställd
4091

Vecka måndag 09-23 tisdag 09-24 onsdag 09-25 torsdag 09-26 fredag 09-27 Vecka måndag 10-28 tisdag 10-29 onsdag 10-30 torsdag 10-31 fredag 11-01
10.00-18-00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete
ASP 2 ASP 2 Asp 2 ASP 2 ASP 3
Ryan Dias Ryan Dias Ryan Dias Ryan Dias Ryan Dias 

sep 4091 4091 4091 4091 4092 okt

Samkväm MT
(med A-kursen)

35
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38
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40
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Vecka måndag 11-04 tisdag 11-05 onsdag 11-06 torsdag 11-07 fredag 11-08 Vecka måndag 12-09 tisdag 12-10 onsdag 12-11 torsdag 12-12 fredag 12-13
Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete Projektarbete C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats

nov dec

Vecka måndag 11-11 tisdag 11-12 onsdag11-13 torsdag 11-14 fredag11-15 Vecka måndag 12-16 tisdag 12-17 onsdag 12-18 torsdag 12-19 fredag 12-20
Projektarbete Deadline Projekt Redovisning C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats

Projekt
2092

nov dec

Vecka måndag 11-18 tisdag 11-19 onsdag 11-20 torsdag 11-21 fredag 11-22 Vecka måndag 12-30 tisdag 12-14 onsdag 01-01 torsdag 01-02 fredag 01-03
C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats

nov dec

jan

Vecka måndag 11-25 tisdag 11-26 onsdag 11-27 torsdag 11-28 fredag 11-29 Vecka måndag 01-06 tisdag 01-07 onsdag 01-08 torsdag 01-09 fredag 01-10
C-uppsats 10.00-16.00 C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats

C-uppsats
Seminarium PM2

nov Ulf Hagen
2103 jan

Vecka måndag 12-02 tisdag 12-03 onsdag 12-04 torsdag 12-05 fredag 12-06 Vecka måndag 01-13 tisdag 01-14 onsdag 01-15 torsdag 01-16 fredag 01-17
C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats C-uppsats

Examination Examination
3023 2093

dec jan

349
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