
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

Jarrick, Arne & Olle Josephson (1998). Från tanke till text. Studentlitteratur. 133 s.

Modul 2

Bild & Bubbla. Seriefrämjandet.. Aktuell årgång. (utgivet under kurstid + tre närmast
föregående) ca. 368 s.

The Comics Journal. Fantagraphics. Aktuella nummer.

Modul 3

Atterbom, Daniel (red.) (1992). Tidskriften Bild &Bubblas andra seriebok. Lycksalighetens ö
HB i samarbete med Seriefrämjandet. 352 s.

Skinn, Dez (2004). Comics, the Underground Revolution. New York: Thunder’s Mouth Press.
sidor: 288

Serier i urval, ca 500 s.

Modul 4

Eget urval i samarbete med handledaren.

Referenslitteratur
Modul 1

Widerberg, Siw (1995). Att skriva vetenskapliga uppsatser. Studentlitteratur. 91 s.

Modul 2

Horn, Maurie (1998). Encyklopedia of Comics. Philadelphia: Chelsea House. Publ. sidor:
1061

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+tanke+till+text
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Tidskriften+Bild+%26Bubblas+andra+seriebok
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Comics%2C+the+Underground+Revolution
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+vetenskapliga+uppsatser
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Encyklopedia+of+Comics
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Lambiec Comiclopedia.

Modul 3

Horn, Maurie (1998). Encyklopedia of Comics. Philadelphia: Chelsea House Publ. sidor: 1061

Bild & Bubbla. tidigare utgivning, relevanta nummer

Lambiec Comiclopedia. www.lambiec.net

The Comics Journal. Fantagraphics. Aktuella nummer.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Lambiec+Comiclopedia
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Encyklopedia+of+Comics
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=The+Comics+Journal

