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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-08 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för grundläggande teoretiska kunskaper om redigering och publicering i digitala kanaler,
- förklara designprocessen med fokus på digitala medier, ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv,
Färdighet och förmåga
- praktiskt tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper om webbpublicering i ett kultursammanhang,
- i projektform skapa och presentera kommunikationsidéer framtagna för digitala kanaler,
- skapa en anpassad kommunikativ grafisk form utifrån givna ramar och mål,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över olika formspråks betydelse för visuell kommunikation och
- värdera digital kommunikation i kultursammanhang.
Innehåll
Övervägande del av kursen består i genomförandet av ett projektarbete för digital publicering. Kursen
behandlar tillämpning av planerad kommunikation genom designprocessens olika problemlösande
arbetsmoment, vilket mynnar ut i realiserandet av ett kulturprojekt i digitala kanaler anpassat för
kulturverksamheter. Därefter utvärderas eget och andras projekt, utifrån den teori som ingår i kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom ett projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt. I
examinationen ingår även att granska och kommentera andras projektarbeten, både individuellt och i
grupp.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kan ej samtidigt som KVGA31 eller KVGA04 ingå i en examen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kulturvetarprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

