
Sida 1 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Grafiska verktyg och presentation 7,5 hp
Graphic Tools and Presentation 7.5 cr

Fastställd av Akademin för teknik och miljö

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2018-10-30 VT2020

Fördjupning G1N

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod DEG024

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Design och formgivning

Ämnesgrupp Design

Utbildningsområde Designområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
2. kommunicera visuellt
3. skapa fotografi
4. förklara betydelsen av egen portfolio
5. presentera en designprocess visuellt
6. diskutera och värdera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av att utveckla sin kompetens inom visuell kommunikation och
digitala verktyg. 

Kursens innehåll Visuell kommunikation
Fotografi och bild
Portfolio
Presentation
Digitala verktyg för bild, illustration och layout

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper Grundläggande behörighet



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier. Om särskilda skäl finns kan en annan examinationsform
användas.
 
Moment 0010 Inlämningsuppgifter och seminarier examinerar lärandemål 1-7, betyg U, G,
VG.

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter och seminarier 7,5 hp Betyg: UV


