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KURSPLAN

Med kameran som redskap - foto och bildkommunikation
(uppdragsutbildning), 2,5 högskolepoäng

The Camera as a Tool - Photo and Visual Communication, 2,5 credits

Kurskod: UKRG14

Fastställd av: VD 2014-02-07

Gäller fr.o.m.: 2014-02-10

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Undervisningsområdet

Ämnesgrupp: UV3

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse

• Redogöra begreppsbildning för bilddiskussioner

Färdighet och förmåga

• Redogöra för undervisningsteknik och upplägg där foto integreras i bildundervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna jämföra hur olika kameratekniker fungerar

Innehåll
• Fotografering

• Bildberättande

• Bearbetning

• Publicering och spridning

• Bilddiskussion

• Lagar och etik

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar där tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs. Individuella arbeten.

• I kursen används digital lärplattform.

• Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under
den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till
undervisning.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information
kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om
det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett
år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter
prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör
kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall
om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination1 2.5 hp U/G

1 Två individuella inlämningsuppgifter

Kursvärdering
Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kurs-
värderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student
(kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen.
Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur
Bergström, Bo (2011) Bild och budskap. Carlsson. 201 sid

Segeholm, Göran (2013) Flygande start: att tänka som en fotograf. Max Ström. 159 sid

Sök- och skrivhjälp (2010). Skriva litteraturreferenser. - Harvardsystemet. Högskolebiblioteket: Hög-
skolan i Jönköping. http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok - tips och råd till stu-
denter. Finns i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).


