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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för grundläggande kunskaper om visuell kultur i relation till bildpedagogik
- visa kunskaper om vetenskapliga perspektiv och metoder

Färdighet och förmåga
- använda grundläggande teoretiska begrepp, metoder och analysverktyg för ett
tvärvetenskapligt och konstnärligt arbete med bild och text
- tillämpa ett idébaserat gestaltande arbetssätt och ha förtrogenhet med valda tekniker
-kritiskt granska andras och försvara sitt eget vetenskapliga arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt bedöma och diskutera bilders roll, betydelse och funktion i samhället
- urskilja och förhålla sig till etiska frågeställningar
- förstå och värdera processens betydelse i bildgestaltande arbete
Kursens innehåll

Moment 0010: Visuell kultur och gestaltning I, 7,5hp
Visuell kultur och visuell kommunikation behandlas i analogt och digitalt praktiskt arbete

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

med utgångspunkt i historiska, kulturella såväl som bildpedagogiska teorier och perspektiv.
Ett idébaserat gestaltande arbetssätt med anknytning till visuell kulturteori startas i
projektform.
Moment 0020: Visuell kultur och gestaltning II, 7,5 hp
Analogt och digitalt bildskapande prövas, undersöks och diskuteras i relation till utvecklandet
av ett bildanalytiskt förhållningssätt i relation till både egna och andras bilder. Ett kritiskt
förhållningssätt till bild och blick är centralt i momentet. Ett idébaserat gestaltande arbete med
anknytning till visuell kulturteori redovisas.
Moment 0030: Vetenskap och bild, 7,5hp
Grundläggande vetenskapsteori, dess begrepp, konventioner och konsekvenser berörs och
diskuteras samt sätts i samband med det bildpedagogiska fältet. Bilders
kunskapsproducerande möjligheter och visuella forskningsmetoder diskuteras och omsätts i
praktiskt arbete och sätts samtidigt i relation till etablerade vetenskapliga metoder.
0040: Uppsats, 7,5hp
En skriftlig uppsats genomförs. Undersökningen och skrivandet tar utgångspunkt i ämnet
bildpedagogik.
Undervisning

Föreläsningar, litteraturseminarier och gestaltande seminarier.

Förkunskaper

Bildpedagogik 1-30 hp

Examinationsform

Skriftliga, gestaltande och muntliga uppgifter. Examinerande seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Visuell kultur och gestaltning I

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Visuell kultur och gestaltning II

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Vetenskap och bild

7,5 hp

Betyg: AF

0040 Uppsats

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

