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Kursens mål
De studerande ska visa upp kunskap och förståelse för:
• konceptbilds roll och funktion inom medieproduktion
• konceptbild som en del av designprocessen
• begrepp och metoder förknippade med den tekniska arbetsprocessen
• teorier, metoder och begrepp förknippade med den estetiska arbetsprocessen
• tekniker för berättande med bild.

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• skapa konceptbilder med digitala verktyg
• konstruera bild med avsikt att överbrygga och förmedla
• effektivisera arbetsprocessen
• göra begränsningar och avgränsningar i såväl detaljrikedom som tid (i en bild)
• analysera innehåll och budskap i bild.

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• att reflektera och motivera tekniska och estetiska val under processen
• att förmedla budskap med konceptbild.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
DIG100-Digital grafik eller
 DBI100-Digital bild eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Bedömning av skapade bilder, processreflektioner, kritik och bildanalys.

Kursens innehåll
Denna kurs syftar till att bredda de mer estetiska kunskaperna runt bild i första hand för 
studenterna på programmet 3D-animation och visualisering men också för studenterna på 
programmet Digitala medier som är mer intresserade av bild/form. Den centrala punkten 
handlar om att förstå och kunna skapa concept art (konceptbild), ett steg mellan skisser/
storyboard och mer färdiga bilder. Det finns ett tydligt syfte och en roll i processen och det är 
att överbrygga glappet mellan idé och t ex en finansiär eller den som ska utföra ett arbete. 
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Bilderna kännetecknas av förenkling och återhållsam detaljnivå men med färg och form som 
skapar tydliga volymer och rumslighet och viktigast av allt; berättande och känsla. Vi som ser 
bilden förstår omedelbart projektets bärande visuella kraft eller idé. Kursen har ett fokus på 
praktiska moment, där både traditionella och digitala tekniker används med syftet att lära ut 
grunderna i seende och gestaltning.

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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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