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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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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna redovisa:
- ingående kunskaper om den visuella kommunikationens teoretiska, estetiska och retoriska
grundbegrepp,
- grundläggande kännedom om den visuella kommunikationens roll inom massmedial,
politisk, marknads- och kunskapskommunikation,
- goda färdigheter i att analysera och tolka kommunikativa processer ur visuella aspekter samt
i att kunna formulera grunder för omdömen om dessa.

Kursens innehåll Kursen bidrar till ökad kommunikativ kompetens genom studier av grundläggande begrepp
inom visuell kommunikation.  I kursen utvecklas färdigheter att kunna tolka, analysera och
använda visuella element på skilda kommunikationsområden. Det visuella – till exempel
bilder, diagram, layout eller piktogram – kan vara både innehåll och form. Visuell
kommunikation innefattar således innehållsliga, estetiska och retoriska infallsvinklar. Den
visuella retoriken ger redskap och metoder för att effektivisera kommunikationen och utgör
samtidigt analytiska verktyg för att upptäcka retoriska grepp i t.ex. reklam eller politisk
kommunikation. Visualisering har fått en utökad roll inom kunskapskommunikation, inte
minst inom vetenskapernas kommunikation med en bredare allmänhet; visualisering kan göra
sammansatta innebörder och abstrakta begrepp förståeliga och kommunicerbara.



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. 

Undervisning Föreläsningar och litteraturseminarier.

Förkunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp), 30 hp.

Examinationsform Muntlig och skriftlig.

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

Övriga föreskrifter Förtur för studenter inom Informatörsprogrammet.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Visuell kommunikation 7,5 hp Betyg: AF


