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1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
 
Ways of seeing 
Denna del av kursen fokuserar på diskussioner kring olika begrepp och referenser inom visuell 
kommunikation (everybody´s glossery). Diskussionerna genomförs i seminarieform, 
feedbacksessions, föreläsningar och studentföreläsningar, tidigare studenter bjuds in att prata om 
sina projekt och lärarna om egna forskningsprojekt. Feedbacksessions med metoder för att ge och ta 
kritik, samtal om estetiska förskjutningar. Handledningsmetoder, individuella samtal och feedback i 
grupp. 
 
 
Full colour 
- introduktion till olika forskningsprojekt som är relevanta för fältet  

- visuell kommunikation och skrivande  

- mediering, dagens medielandskap, MIK, informationskunnighet  

- hur traditionella och nya medier förändrar, påverkar och förhåller sig till varandra  
 
 
 



2. Lärandemål: 
 
Ways of seeing 
Efter avslutad del av kurs ska den studerande: 
- visa på bred kunskap och förståelse inom huvudområdet  
- visa sin förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom huvudområdet  
- visa sin förmåga att resonera kring den visuella kommunikationens möjligheter som deltagande 
kraft i samhälleliga processer 
- visa sin förmåga att redogöra för och kritiskt reflektera kring den visuella kommunikationens 
möjliga effekter i olika sammanhang 
- kunna ge exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikationen i 
ett projekt 
- kunna ge exempel på hur bilder och användning av bilder har förändrats över tid  
 

 
Full colour  
Efter avslutad del av kurs ska den studerande:  
- visa sin förmåga att redogöra för normkritiska metoder, samt hur dessa kan appliceras på det egna  
arbetet  
- visa sina kunskaper i att ge och ta kritik  
- ange exempel på projekt inom visuell kommunikation och redogöra för hur dessa förhåller sig till 
olika perspektiv, såsom samhälleliga aspekter och maktförhållanden  
- visa sin förmåga att analysera och problematisera användningen av stereotypa bilder 
- visa sin förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera frågeställningar och bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 
 

 

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.  

 


