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1. Beslut
Kursplanen har fastställts av Nämnden för Utbildning och Forskning (NUF)2013-12-11.
2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan vid Konstfack samt kunskaper motsvarande 45 hp godkända
ämnesstudier i media inom programmet.
3. Lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
– självständigt genomföra en mediepedagogisk undersökning
– tillämpa aktuella teorier inom medieområdet
– kritiskt granska, värdera och kommunicera process och resultat i egna och andras undersökande
arbeten
– utveckla och analysera kunskapsprocesser i undersökande arbete
– gestalta och kommunicera kunskaper inom medieområdet

4. Kursens innehåll
Medieteoretiska och samhälleliga frågor aktuella inom det mediepedagogiska området
Visuell gestaltning som undersökande metod
Metoder och teorier för undersökande arbete, relevanta för ämnesområdet
Respondent- och opponentarbete
5. Betyg och examinationsformer (former för bedömning)
För kursen används betygsskalan Underkänt, Godkänt och Väl godkänt.
Kursen examineras genom presentation av undersökningen samt respondent- och
opponentarbete.
Examination av de studerandes undersökande arbete grundas på opponent- och
respondentförfarande där visuella gestaltningar och paper redovisas.
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
Kurslitteratur beslutas av Nämnden för utbildning och forskning (NUF) och redovisas därefter i
bilaga till kursplanen.
7. Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet,
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 det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.
Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid
Konstfack.

