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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap och förståelse för:
• digitala bilders uppbyggnad, metadata och användaren
• fotograferandets grunder
• grunder i bildkomposition
• grundläggande teorier kring bildperception och kognition
• grundläggande upphovsrätt och bildetik.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• producera digital bild
• använda och bearbeta digital bild
• kommunicera med digital bild.

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• digitala bilders förutsättningar och funktion
• val och beslut i den egna designprocessen
• hur bilders utformning påverkar samtalet och medier ur ett samhällsperspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Studenten examineras individuellt genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid 
bedömning av uppgifter.

Kursens innehåll
I avsnittet om foto går vi igenom grundläggande kamerahantering, fotograferandets praktiker 
och bildspråk: såväl kamerans funktioner som estetiska och kommunikativa aspekter av 
bildskapandet behandlas. Här är kamera och fotograferande i fokus, men en viss introduktion 
till efterarbete ingår också.
Vi fortsätter med att gå igenom grundläggande begrepp som upplösning, filformat och 
profesionella verktyg för bildbehandling, för att ge en förståelse för den digitala grafikens 
möjligheter. Den digitala teknikens möjligheter till snabb spridning av bilder i olika 
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sammanhang aktualiserar frågan om upphovsrätt och användande, vilket också berörs i 
modulen.
I avsnittet om färg kommer vi att fördjupa oss i omårdet digital färg, både ur ett estetiskt och 
tekniskt perspektiv. Estetiskt handlar det om hur vi uppfattar och använder färg som en 
komponent i vår designprocess. Här ingår färgteoretiskta perspektiv som hur ögat och 
hjärnan konstruerar färg och hur färger interagerar. Tekniskt handlar det om hur vi på olika 
sätt kan korrigera bilder för att få den färgupplevelsen vi vill ha.
Kursen fångar också upp legala och etiska aspekter av arbete med bild i form av bildetik och 
upphovsrätt. Med kunskap om hur bild kan förändras följer också ett ansvar för 
konsekvensen av budskap, som till exemepel reproduktion av strukurer, stereotyper och 
manipulation.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

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.

Överlappar annan kurs
Denna kurs är en "renodling" av det som var knutet till bild på kursen DIG100, Digital Grafik 
7,5 hp för att bättre passa båda våra program (DIM, 3D) där 3D inte var betjänta av att läsa 
typografi och grafisk form. Överlappande moment motsvarande 3 hp:
- digitala bilders uppbyggnad (pixlar, upplösning, filformat, kompression)
- foto
- färg
- grundläggande bildkomposition

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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Huvudområde(n)
Informatik
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