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1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
Power Up 
- mediering, föreläsningar om dagens medielandskap, MIK informationskunnighet 
- hur olika medier påverkar och förhåller sig till varandra 
- det historiska perspektivet på visuell kommunikation 
- forskningsseminarier gemensamt för alla masterprogram 
- källhänvisningar, nätverk, referenser 
 
Delmomentet inleds med en ämnesspecifik ingång till konstnärlig forskning. 
 
Walk the talk 
- experimentering av praktikbaserade metoder 
- analys, reflektion 
 

2. Lärandemål: 
Power up 
Efter att ha avslutat denna del av kursen ska den studerande: 
- visa sin förmåga att orientera sig kring aktuell forskning inom huvudområdet 
- visa sin förmåga att ställa forskningsrelaterade frågor inom (huvud)området 
- visa sin förmåga att urskilja former för mediering och dess effekter inom visuell kommunikation 



- visa hur traditionella och nya medier förmår att påverka och utveckla varandra 
- visa sin förmåga att formulera projektet utifrån ett normkritiskt perspektiv 
 
 
Walk the talk 
Efter att ha avslutat denna del av kursen ska den studerande: 
- visa sin förmåga att självständigt kunna driva och planera och genomföra ett projekt 
- visa sin kunskap om metoder för samarbete samt hur det förmår utveckla ett arbete 
- visa förtrogenhet med att problematisera sitt eget och andras projekt 
- visa förtrogenhet med att självständigt kunna driva projekt inom huvudområdet samt kunna föra en 
dialog kring förhållningssätt, metodval, teoretisk uppbyggnad och praktiskt utförande 
- visa sin förmåga att samarbeta med professionella i syfte att utveckla och fördjupa projektet 
- kunna analysera och kritiskt reflektera över egna och andras arbeten ur ett normkritiskt perspektiv. 
 
 
3. Förkunskapskrav:  
Särskild behörighet. Avlagd kandidatexamen på 180 hp i visuell kommunikation, närliggande 
utbildning eller motsvarande kunskaper inom området. Dessutom krävs kunskaper i engelska 
motsvarande Engelska 6/Engelska B med godkänt betyg. 
 
 
4. Betygsskala: 
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 
 
 
5. Former för examination  
Delmomenten examineras löpande genom diskussioner, föreläsningar, redovisningar i seminarier, 
skriftliga redovisningar samt en slutpresentation.   

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på 
intranätet. 
 
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så 
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två 
gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg 
på provet. Framställan görs till prefekt. 
 
 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel 
Ev. kurslitteratur meddelas senast 3 veckor innan kursstart. Redovisas som bilaga till kursplanen.  
 
 
7. Övrigt 

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer 
och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.  
 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars 
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. 



Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under 
en tvåårsperiod efter att den upphört gälla.  

Kursen är obligatorisk. 

Kursen ingår i Masterprogrammet Visuell Kommunikation. 

Undervisningsspråket är engelska.  

 


