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Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i konsten att berätta med bilder
- uppvisa kunskaper och färdigheter i hur man förklarar ett förlopp eller ett sammanhang
genom en syntes av bilder, texter och ikoner
- genom projektbeskrivning, loggbok och processbeskrivning redovisa och analysera
projektets genomförande med särskild betoning på den egna utvecklingen.

Kursens innehåll

Moment 0010, Projekt- och processbeskrivning, 7,5 hp
I momentet studeras metoder för projekt- och processbeskrivning. Studenten väljer i samråd
med sin handledare ämne och metod för sitt specialarbete, skriver projektbeskrivning samt
påbörjar processbeskrivning.
Moment 0020, Branschkunskap, 7, 5 hp
I momentet behandlas aktuell debatt och forskning i ämnet bildberättande. I kursen ingår en
seminarieserie som utformas efter de teman som valts i moment 0040.
Under kursen görs en resa till ett mål av speciellt serie- och bildberättarintresse.
Moment 0030, Examensarbete, 15 hp
Momentet består av ett examensarbete där studenten utvecklar både sin förmåga att analysera
och arbeta kreativt med ord och bild. Examensarbetet redovisas i form av en analytisk uppsats

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.

samt en självständigt genomförd bildberättelse. Uppgiftens båda delar ska bilda en helhet som
också inbegriper en självreflekterande utvärdering av hur arbetsprocessen genomförts.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Förkunskaper

Serier I A, Serier II A, Bildberättande I A, Bildberättande II A

Examinationsform

Portföljexamination används vilket innebär en samlad bedömning av examensarbetets kvalitet
samt aktivitet och närvaro vid seminarier, föreläsningar och exkursionen. Minst 80%
undervisningsnärvaro är ett krav.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010

Projekt- och processbeskrivning

7,5hp

Betyg: AF

0020

Branschkunskap

7,5hp

Betyg: AF

0030

Examensarbete

15hp

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.

