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1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
 

Define and refine 
− självständigt vidareutveckla det egna arbetet, gestaltningsmässigt, praktiskt och organisatoriskt. 
− praktiskt förfina projektet utifrån utvärdering av publiceringen till färdigt arbete. 
− individuell handledning, feedback sessions, seminarier och rapportskrivning. 
− definiera några av de beståndsdelar som är bärande för hur ett arbete kommunicerar 

 
Ultimate dialogue 
− planera och utföra presentationen av arbetet i en given utställningskontext 
− visa hur arbetet förhåller sig till aktuell forskning 
− reflektera över hur utställningssammanhanget påverkar objektet 
− delta i feedbackliknande examination i utställningen 
− färdigställa och publicera rapport 

 
  



 

2. Lärandemål: 
 

Define and refine 
Efter att ha avslutat denna del av kursen ska den studerande: 
− kunna redovisa hur respons från publiceringen har vidareutvecklat det egna arbetet 
− visa sin förståelse för vilken effekt visuell kommunikation kan ha på en tänkt mottagare 
− identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att vidareutveckla det egna arbetet 
− kunna slutföra projekt i alla dess delar inom givna tidsramar. 
− färdigställa sitt arbete med så mycket precision att det kommunicerar effektivt utan 
kompletterande muntlig eller skriftlig presentation 
− visa sin förmåga att lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt, med adekvata 
metoder, genomföra kvalificerad konstnärliga uppgifter. 

 
 

Ultimate dialogue 
Efter att ha avslutat denna del av kursen ska den studerande: 
− skriftligt beskriva hur ett normkritiskt förhållningssätt och normkreativa metoder förmår att 
utveckla fältet visuell kommunikation 
− formulera behov av ytterligare kunskap för att vidareutveckla den egna verksamheten 
− visa väsentligt fördjupade kunskaper inom området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och 
utvecklingsarbete genom att redogöra för hur det egna arbetet förhåller sig till detta 
− visa fördjupad kunskap och förståelse för hur visuell kommunikation verkar i relation till bredare, 
samhälleliga, sociala och etiska frågeställningar och påvisa den visuella kommunikationens 
möjligheter som deltagande kraft i samhälleliga processer. 

 
 
 

3. Förkunskapskrav: 
För att påbörja kursen krävs: 
‐ Särskild behörighet. Avlagd kandidatexamen på 180 hp i visuell kommunikation, närliggande 

utbildning eller motsvarande kunskaper inom området. 
‐ Minst 90 hp från termin 1‐3 i masterprogrammet Visuell kommunikation, vid Konstfack, eller 

motsvarande kunskaper i kursen MVK102 Introduktion, MVK103 Fördjupning 1 och MVK203 
Fördjupning 2 

‐ Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B med godkänt betyg.  
 
 

4. Betygsskala: 
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. 

 
 

5. Former för examination 
Examinationen består av två delexaminationer i seminarieform, den första efter att halva 
studietiden gått och den andra efter två tredjedelar. Arbetets färdighet ska motsvara avverkad 
tidsrymd. 
 
Slutbetyget baseras på muntlig, skriftlig och visuell/materiell redovisning.  
 
Slutexamination sker under vårutsällningen. 

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.  
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