
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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Kurslitteratur
Modul 1

Bendroth Karlsson, Marie (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.
sidor: s.11 - 47

Eriksson, Yvonne (2017). Bildens tysta budskap. Lund: Studentlitteratur. sidor: s. 9 - 102

Lindström, Lars (2007). Kan kreativitet läras ut?: En bildpedagogisk översikt. sidor: Paper på
27 sidor (Pdf)

Åsén, Gunnar (Red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber.
sidor: s. 13 - 57

Häggström, Margaretha & Örtegren, Hans (Red.) (2017). Visuell kunskap för multimodalt
lärande. Lund: Studentlitteratur. sidor: 217 Kapitel 1, 2 och 3 + två valbara

Karlsson, Sten O. (Red.) (2014). Visuella arenor och motsägelsefulla platser: tio texter om
transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. sidor: 53 - 81
och 193 - 218

Artiklar och andra texter kan tillkomma, ca 50 sidor.

Modul 2

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=1248&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=1248&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=3440&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=3440&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=4522&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=4522&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=5123&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=5123&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=6253&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=6253&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=6769&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BPG002&revisionId=6769&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bildskapande+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bildens+tysta+budskap
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Kan+kreativitet+l%C3%A4ras+ut%3F+En+bildpedagogisk+%C3%B6versikt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bildundervisning+och+l%C3%A4rande+genom+bilder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Visuell+kunskap+f%C3%B6r+multimodalt+l%C3%A4rande
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Visuell+kunskap+f%C3%B6r+multimodalt+l%C3%A4rande
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Visuella+arenor+och+mots%C3%A4gelsefulla+platser+tio+texter+om+transformativt+l%C3%A4rande%2C+identitet+och+kulturell+f%C3%B6r%C3%A4ndring
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Visuella+arenor+och+mots%C3%A4gelsefulla+platser+tio+texter+om+transformativt+l%C3%A4rande%2C+identitet+och+kulturell+f%C3%B6r%C3%A4ndring
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Bendroth Karlsson, Marie, Karlsson Häikiö, Tarja, Magnusson, Lena O. (2018). Skapande
verksamhet i förskolan: Kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 192

Bergström, Bo (2021). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlssons. sidor: Valda
delar, ca 75 sidor (12 upplagan)

Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008). Visuell retorik. Malmö: Liber förlag. sidor:
192. (pdf)

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer: - skolplanscher och idolbilder. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 7-34

Åsén, Gunnar (Red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber.
sidor: s. 58 - 72

Artiklar och andra texter kan tillkomma, 50 sidor.

Modul 3

Bergström, Bo (2021). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlssons. sidor: Valda
delar, ca 100 sidor (12 upplagan)

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer - skolplanscher och idolbilder. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 192

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm:
Norstedts. sidor: 212

Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja (Red.) (2014). Bild, konst och medier för
yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlittertur. sidor: 166

Åsén, Gunnar (Red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber.
sidor: 200

Artiklar och andra texter kan tillkomma, ca 50 sidor.

Modul 4

Egen vald litteratur kopplat till det egna projektarbetet, 500 sidor.

Referenslitteratur
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2021). Akademiskt läsande och skrivande.
Lund: Studentlitteratur. (Andra upplagan)

Frid, Johan (2003). Intro bild: skapa, kommunicera och förstå. Malmö: Didacta. sidor: 312

Frid, Johan & Nilsson, Karl-Johan (2008). Intro skapa: bild, färg och form. Malmö: Didacta.
sidor: 240

Läroplan för förskolan (2018). Stockholm: Skolverket. sidor: 20. (pdf)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2022). Stockholm: Skolverket.
sidor: 294. (pdf)

Karlsson, Ola (Red.) (2017). Svenska skrivregler (4 upplagan): Språkrådet. Stockholm:
Liber.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skapande+verksamhet+i+f%C3%B6rskolan+Kreativt+arbete+med+analoga+och+digitala+redskap
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skapande+verksamhet+i+f%C3%B6rskolan+Kreativt+arbete+med+analoga+och+digitala+redskap
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Effektiv+visuell+kommunikation
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Visuell+retorik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barns+visuella+kulturer+-+skolplanscher+och+idolbilder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bildundervisning+och+l%C3%A4rande+genom+bilder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Effektiv+visuell+kommunikation
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barns+visuella+kulturer+-+skolplanscher+och+idolbilder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Vygotskij+i+praktiken.+Bland+pluggh%C3%A4star+och+fusklappar
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bild%2C+konst+och+medier+f%C3%B6r+yngre+barn+kulturella+redskap+och+pedagogiska+perspektiv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bild%2C+konst+och+medier+f%C3%B6r+yngre+barn+kulturella+redskap+och+pedagogiska+perspektiv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bildundervisning+och+l%C3%A4rande+genom+bilder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Akademiskt+l%C3%A4sande+och+skrivande
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Intro+bild%3A+skapa%2C+kommunicera+och+f%C3%B6rst%C3%A5
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Intro+skapa%3A+bild%2C+f%C3%A4rg+och+form
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+skrivregler+%284+upplagan%29+Spr%C3%A5kr%C3%A5det

