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____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• grundläggande begrepp inom visualisering och estetisk kommunikation
• olika angreppsätt inom visualisering
• visuell kommunikation som medel för påverkan, information och underhållning.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• på grundläggande nivå praktisera ett undersökande förhållningssätt till 

kommunikation och kommunikationsmodeller
• visa grundläggande förståelse för mediering, mediekultur och medielandskap
• visa grundläggande förståelse för bildkommunikation, bildanalys och seendets 

mekanismer
• kontextualisera visualisering och jämföra med närliggande praktiker
• leverera en färdig produkt inom givna tidsramar och under givna förutsättningar
• verbalisera sina visuella intentioner.

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• den egna visualiseringsprocessen och dess omvärldskoppling
• bildmediers roll i en hållbar samhällsutveckling.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 10 hp i informatik innefattande kursen Digital bild 5 hp eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen består av ett praktiskt grupparbete åtföljt av en individuell muntlig 
redovisning och en skriftlig uppgift.

Kursens innehåll
Kurs behandlar visuell kommunikation, d.v.s. utbyte av tankar, information, kunskap om 
världen men även känslor och reflektioner mellan människor som huvudsakligen förmedlas 
genom bild av något slags. Kursen lägger en tvärvetenskaplig kulturteoretisk grund med viss 
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förankring i semiotiken och visuella studier, en relativt ny vetenskapsdisciplin som omfattar 
flera forskningsområden med utgångspunkt i vår på synförmågan grundade teckenkulturella 
förmåga att tolka verkligheten. Därför ska kursen ge en översikt över historiska och 
analytiska perspektiv på ett antal centrala visuella kommunikationsformer. I kursen kopplas 
samman ett antal olika och inspirerande föreläsningar med en rad praktiska övningar där vi 
testar de på föreläsningar inhämtade kunskaperna. Föreläsningarna behandlar grundläggande 
historiografiska framställningsformer, olika sätt att förklara det visuella området liksom 
bildbaserade medieutvecklingen som sträcker sig från tryckta medier till film, TV och digitala 
medier. I den delen av kursen behandlas kulturella och konstnärliga kretslopp inom skilda 
visuella former och genrer i syfte att ge en orientering i olika sätt att läsa och tolka dess 
budskap. Detta görs genom introducerandet av grundläggande teoretiska begrepp och 
arbetsmetoder inom semiotik, psykoanalys, estetik, konst- och filmvetenskap, samt 
kulturanalytiska teorier om medier och kommunikativt handlande. Workshop och seminarier 
fokuserar på diskussioner plus praktiska uppgifter i meningsskapande genom olika 
bildformer. I kursen ingår följande moment: 1. Kommunikation och bildkommunikation, 
begrepp, historia och olika modeller 2. Medier: begrepp, historia och olika modeler 3. 
Grunder i semiotik 4. Bildhumor och bildmetafor 5. Genrer: begrep, historia och olika 
modeller 6. Bildpropaganda 6. Visuella myter och bildkulturer 7. Konvergenskultueren, 
hypermedier och aktiva publiken 8. Praktiskt arbete med piktogram och visuellt meddelande.

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

Överlappar annan kurs
VKG100

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Informatik
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