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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• teorier från relevanta vetenskapsområden (inkluderande informatik, 

interaktionsdesign och kognitionspsykologi) som är av betydelse för 
forskningsfrågan, och demonstrera detta genom resonemang och tillämpning i ett 
eget vetenskapligt arbete

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• med hjälp av handledning formulera en rimlig forskningsfråga som är relevant för 

medietillämpningar utformning ur ett upplevelse- och mottagarperspektiv
• integrerat och självständigt utföra ett större utrednings- eller utvecklingsarbete med 

inriktning mot designorienterad medieinformatik
• göra urval i samråd med handledare, samt kunna tillämpa relevanta 

forskningsmetoder på ett godtagbart sätt, baserat på den valda forskningsfrågan
• dokumentera sitt vetenskapliga arbete i en uppsats, följande de regler och riktlinjer 

som gäller för vetenskaplig skrift i området ifråga
• försvara sitt arbete på ett trovärdigt sätt i ett oppositionsseminarium
• kritiskt granska och opponera på andra vetenskapliga arbeten inom området på ett 

godtagbart sätt
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att 
• visa ett metodiskt och vetenskapligt godtagbart förhållningssätt i sitt utrednings- 

eller utvecklingsarbete

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Krav på fördjupning omfattande 45 
högskolepoäng inom medieinformatik, innefattande kurserna Forskningsmetodik för 
medieproduktion 7,5 hp, FMC600 och Designteori 7,5 hp, DTC101 eller motsvarande 
kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen består av egen uppsats, försvar av det egna arbetet samt 
opponentskap av annat arbete (normalt parvis).

Arbetet ska även lämnas in i digital form (MSWord eller pdf). Vid godkänt resultat på kursen 
kommer arbetet att arkiveras i DiVA.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Informatik, Medieinformatik
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