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Kurskod: MKGB48
Kursens benämning: Grafisk form II
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Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
MKGA48 Grafisk form och foto 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa fördjupad kunskap om hantverket grafisk formgivning och typografi,
- använda grafisk formgivning och typografi som verktyg vid praktisk framställning av visuell
kommunikation med inriktning mot tryckt och digital media,
- skapa en anpassad grafisk form utifrån givna ramar och mål,
- använda relevanta kommunikationsteorier i arbetet med grafisk formgivning,
- reflektera över olika formspråks betydelse för visuell kommunikation,
- kritiskt analysera och reflektera kring visuell kommunikation i allmänhet och det egna kreativa
arbetet i synnerhet,
- förklara designprocessen ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv och
- formulera, skapa, driva och presentera idéer och formge koncept i projektform genom tillämpning av
metoder för kreativa processer, både enskilt och i grupp.

Innehåll
Kursen behandlar designprocessens olika arbetsmoment genom gestaltning, tillämpning och
problemlösande processer inom grafisk form.

I kursen ingår fördjupning av kunskaper i grafisk form och typografi samt regler och designprinciper.
Med tonvikt på designprocessen som kraftfullt verktyg genom kommunikation, kommunikativ



plattforms- och målgruppsanalys arbetar studenten med grafisk formgivning. Kursen innehåller
fördjupande moment i dataprogram för bildbehandling och formgivning.

Undervisningen består av både teoretiska och praktiska delar och sker i form av föreläsningar,
seminarier, workshops, obligatoriska övningar och uppgifter samt diskussioner. Studiebesök och
gästföreläsningar kan förekomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella inlämningsuppgifter av praktisk karaktär och ett
projektarbete i grupp vilka också kräver inlämning av skriftlig analys. I examinationen ingår även
individuella laborationer.

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.
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