
Dnr: KBGAB2/20191

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Kursplan

Bildberättande II

Kurskod: KBGAB2
Kursens benämning: Bildberättande II

Visual Narrative II
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-08-22 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kursen KBGAB1 Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer, 22,5 hp.

Lärandemål
Delkurs 1: Introduktion till området visuell kultur, perception och varierande bildberättandepraktiker
(7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- reflektera över visuell kultur i relation till dess kontext,
- beskriva och analysera bilder i olika funktionella sammanhang och med olika metoder och
- självständigt producera och presentera bilder i olika material och tekniker för olika kommunikativa
ändamål.

Delkurs 2: Bildkommunikation i teori och praktik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- redogöra för grundläggande begrepp avseende bild, materialitet och mediespecifika fenomen,
- beskriva och analysera bildkommunikativa processer och
- illustrera berättelser och teman genom olika medier, såsom teckning, måleri och fotografi.

Delkurs 3: Projektarbete - metoder och processer (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- identifiera, formulera och utveckla en för visuell kultur, visuell kommunikation och bildberättande
relevant projektidé,
- producera bilder i relation till intention och genre,
- självständigt planera, genomföra, dokumentera och presentera ett projekt inom visuell
kommunikation och bildberättande och
- analysera och kritiskt granska projektarbeten inom visuell kultur, visuell kommunikation och



bildberättande.

Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- beskriva, analysera och tolka ett visuellt material med hjälp av vetenskapligt förankrade teorier och
metoder,
- söka, använda och reflektera över forskning inom visuell kultur, visuell kommunikation och
bildberättande,
- skriva en vetenskapligt förankrad text i strukturerad form och
- analysera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom bildområdet.

Innehåll
Delkurs 1:
Delkursen innehåller teoretiska studier av visuell kultur, analyserande och gestaltande av bilder i olika
funktionella sammanhang samt presentationsteknik.

Delkurs 2:
Delkursen innehåller teoretiska studier och gestaltande uppgifter inom illustration och bildberättande i
olika material och tekniker.

Delkurs 3:
Under delkursen genomför studenten ett självständigt formulerat, gestaltande projektarbete inom
visuell kommunikation och bildberättande

Delkurs 4:
Under delkursen skriver studenten ett självständigt arbete samt granskar en annan students
självständiga arbete

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1:
Målen för delkursen examineras genom individuella skriftliga och gestaltande uppgifter samt genom
producerade bilder som presenteras i en digital portfolio.

Delkurs 2:
Målen för delkursen examineras genom individuella gestaltande uppgifter och skriftliga
inlämningsuppgifter.

Delkurs 3:
Målen för delkursen examineras genom muntlig och visuell presentation av producerade bilder och
dokumenterad process samt genom individuell skriftlig reflektion över det egna projektet och
granskning av annat projekt på delkursen.

Delkurs 4:
Målen för delkursen examineras dels genom ett skriftligt, självständigt arbete som presenteras och
diskuteras på ett obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på annat självständigt arbete

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras



om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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