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Kursplan

Visuell kommunikation och design III

Kurskod: MKGC60
Kursens benämning: Visuell kommunikation och design III

Visual Communication and Design III
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-05-30 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Antagen till programmet Medier och kommunikation, inriktning Visuell kommunikation och design
(SGMKV-SGVK).
Därutöver Medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp vari ska ingå:

- MKGA02 Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp,
- MKGA03 Text, kommunikation och organisation 15 hp och
- 15 hp från delkurserna Forskningsmetod (7,5hp) och Självständigt arbete (7,5hp) inom kursen
MKGB62 Strategisk digital kommunikation 30hp
samt
- 15hp från någon av kurserna MKGA61 Visuell kommunikation och design I 30hp eller MKGB61
Visuell kommunikation och design II 30hp
Alternativt delkursen Strategisk digital kommunikation (15hp) inom kursen MKGB62 Strategisk
digital kommunikation 30hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- problematisera och syntetisera huvuddragen inom ett teoriområde inom medie- och
kommunikationsvetenskap,
- värdera och bedöma den analytiska potentialen inom ett teoriområde inom medie- och
kommunikationsvetenskap,
- redogöra för och praktiskt tillämpa centrala vetenskapliga metoder inom medie- och
kommunikationsvetenskap,
- kritiskt granska forskningsdesign, teori och metod i medie- och kommunikationsvetenskapliga
arbeten och



Alternativ A:
- självständigt planera, utforma, genomföra och presentera teoretiskt grundade, metodologiskt drivna
och etiskt försvarbara studier inom medie- och kommunikationsvetenskap.
Alternativ B:
-självständigt planera, utforma, genomföra och presentera ett vetenskapligt grundat och etiskt
försvarbart designprojekt inom digital visuell kommunikation och design.

Innehåll
Kursen består av två delkurser.
Delkurs 1 Forskningsöversikt och forskningsdesign 15,0 hp
Delkursen tar upp aktuella forskningsinriktningar inom kommunikationsteori och studenten övar sin
förmåga att skriva en forskningsöversikt inom ett specifikt fördjupningsområde. Delkursen tar vidare
upp olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som finns inom medie- och
kommunikationsvetenskapens område, med betoning på databearbetning, analys och koppling mellan
teori och metod. Etiska frågeställningar som är relevanta för forsknings- och utredningsarbete
behandlas genomgående i delkursen. För att ge studenten möjlighet till praktisk tillämpning, innehåller
delkursen praktiska övningar. Notera att undervisning på engelska kan förekomma.

Delkurs 2 Självständig studie 15,0 hp
Delkursen består av en självständig studie där studenten kan välja mellan två alternativ:
Alternativ A
Studenten tränar sin förmåga att skriva ett självständigt vetenskapligt arbete (en uppsats) inom ett valt
problemområde. Därigenom ges studenten tillfälle att fördjupa såväl teoretiska som metodmässiga
förmågor, inklusive förmågan att genomföra en vetenskapligt grundad analys.
Alternativ B
Studenten tränar sin förmåga att självständigt planera, utforma, realisera och redovisa ett vetenskapligt
grundat, praktiskt designprojekt inom digital visuell kommunikation och design. Studentens fördjupar
sin förmåga att kritiskt granska och bedöma designprocesser och produktioner inom digital visuell
kommunikation och design.

I delkursen behandlas också hur man genomför och uppträder på ett uppsatsseminarium. Handledning
erbjuds bara under den tid delkursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i
mån av plats och resurser. Notera att undervisning på engelska kan förekomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras dels genom grupparbeten som presenteras och diskuteras vid obligatoriska
seminarier, dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 2 examineras genom:
(alt. A) dels genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas, dels genom opposition på annan
students arbete. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.
(alt. B): ett praktiskt arbete och en vetenskaplig rapport. Presentation av det egna praktiska arbetet och
opposition av annan students praktiska arbete ingår också i examinationen. Deltagande i seminarierna
är obligatorisk.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkursen är begränsat till fem, på grund
av begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få
VG på hela kursen krävs VG på 16 av 30 hp.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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