
Kursnamn  
Name of course  
Visualize your Science 
 
Omfattning (högskolepoäng)  
ECTS credits 
4 
 
Tidsperiod  
Course period 
Oktober-November 2013 
April-Maj 2014 
 
Antal platser  
Maximum number of participants 
36 + 36 
 
Undervisningsspråk  
Language of instruction 
Engelska 
 
Kursens syfte samt motivering till varför den bör vara fakultetsgemensam  
Aim of course and motivation as to why it should be considered “multidisciplinary” to the extent that the faculty should allocate 
extra financing. 
I universitetets tredje uppgift ingår det att man ska kunna delge sin kunskap till 
allmänheten och sina kollegor. Ett kraftfullt verktyg för uppgiften är att visualisera sina 
ideer i klara och tydliga bilder. Lika viktigt är det att skapa bilder som snabbt fångar 
intresset och dessutom bibehåller åskådarens fulla fokus till dess att meddelandet är 
förmedlat. Detta är extra viktigt vid posterpresentationer då man konkurrerar med 
hundratals andra postrar om uppmärksamheten. 
 
Det finns tre syften med kursen. 

1. Att introducera de grundläggande teknikerna inom konsten för att skapa 
bilder som fångar uppmärksamheten, leder åskådaren genom bilden och 
levererar budskapet. 

2. Att känna sig bekväm i att använda ritprogram för sitt bildframställande.  
3. Att veta hur upphovsrätten fungerar och vilka bilder det är tillåtet att 

använda sig av då man inte själv kan framställa dessa. 
      
 
Kursinnehåll, kursens uppläggning samt examinationsform  
Contents, study format and form of examination  
Kursen är fördelad på 7 tillfällen, tre heldagar under första veckan och fyra halvdagar 
2, 3, 5 och 8 veckor efter kursstart.  

• Dag 1 så blir det genomgång av de grundläggande designtekniker som finns 
t.ex. konstskola, val av färger och typsnitt, layout samt copyright och etik. 

• Dag 2 inleds med att studenterna i grupp om tre ska använda kunskapen från 
dag ett och bedömma postrar och diskutera förbättringar. Därefter 
introduceras olika datavisualiseringstekniker. Dagen avslutas med genomgång 
av de ritprogram som finns samt studenternas hemuppgift. 

• Dag 3 kommer att studenterna lära sig ett ritprogram genom en mängd 
praktiska övningar. Ritprogrammet kommer studenten att använda sig av i 
hemuppgiften.  



• Dag 4 är ett halvtidsseminarium då studenterna presenterar sin första 
hemuppgift samt blir introducerade till nästa hemuppgift.  

• Dag 5 så presenteras hemuppgift 2 i ett diskussionsseminarium. Samt att 
hemuppgift 3 presenteras. 

• Dag 6 så kommer progressen av den sista hemuppgiften diskutteras. Dels i 
grupp om 8 men även personligt (10-15 minuter per person) hur designen 
framskrider, vad som är bra och vad som kan förbättras. 

• Dag 7 så kommer studenterna presentera sin sista hemuppgift och få 
ytterligare återkoppling. 

 
Ideen är att man i uppgift 1 ska lära sig ritprogrammet och bli bekväm med detta. I 
den andra uppgiften tränas man att visuellt förbättra en presentationsslide utan att 
förstå sig på den bakomliggande vetenskapen. I den sista uppgiften ska man 
använda sina kunskaper och göra en poster över sin egna forskning. 
 
Examinationsformen är att man ska göra de tre hemuppgifterna och få godkänt på 
dessa samt medverka på 80% av lektionerna 
 
Målgrupp/er (specifiera ämnen/inriktningar) samt rekommenderade förkunskaper 
Target group/s (specify, if possible, subject/specialization) and recommended background 
Kursen passar alla doktorander som är i behov av bilder för att  presenterar sin 
vetenskap. Inga speciella förkunskaper krävs. 
 
Huvudansvarig institution  
Department with main responsibility  
Institutionen för teknikvetenskaper 
 
Kontaktperson/er (namn, e-postadress)  
Contact person (name, e-mail address) 
Andreas Dahlin, Andreas.dahlin@angstrom.uu.se 
 
Anmälan om kursdeltagande till  
Application from course participants should be sent to 
Andreas.dahlin@angstrom.uu.se 
 
Senast  
Not later than 
2013-09-15 
2014-03-15 
 


