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Kurskod: VIG200

Visuell gestaltning, 7,5 hp
Visual Creation, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-05-31
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• grundläggande begrepp inom visualisering och estetisk kommunikation
• relationen form och innehåll och mediets betydelse
• den analoga och digitala skissteknikens förutsättningar och uttryck som medierande 

verktyg för att bearbeta, utveckla och visualisera idéer
• relationen mellan två- och tredimensionell gestaltning
• grundläggande principer i modellteckning och karaktärsgestaltning
• grunderna i perspektiv
• rörlig bild och olika former av berättande

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• utifrån givna syften praktiskt kunna tillämpa olika uttryck, material och tekniker
• gestalta en berättelse i olika former
• utveckla, planera och genomföra ett Animatic-projekt som förberedelse för 3D-

arbete
• gestalta rumsliga relationer och den mänskliga kroppen

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• egna och andras bildspråkliga arbeten
• den egna rollen i gestaltningsprocessen
• mediets och teknikens betydelse för uttrycket
• etiska aspekter i val av gestaltning

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 30 högskolepoäng innefattande kursen Visuell kommunikation 
7,5 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
- Delkursen Representation, gestaltning och uttryck examineras genom individuella skriftliga 
uppgifter.
- Delkursen Modellstudier och tredimensionell gestaltning examineras genom individuella 
inlämningsuppgifter.
- Delkursen Animatic och gestaltning av rörlig bild examineras genom individuella 
inlämningsuppgifter samt en presentation.
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KURSPLAN

Kurskod: VIG200

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
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