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Estetisk-filosofiska fakulteten
Konst- och bildgestaltning

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2008-05-22 och gäller från
höstterminen 2008 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KBGAP2
Bildskapande i skola och förskola, 30 hp
(Teaching the Visual Arts, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska men kan också ges på engelska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde

Lärandemål

Kursens syfte är att studera bilder och bildarbete ur ett lärandeperspektiv. Genom övning i att se, tolka och
gestalta bilder skall studenten utveckla förmågan att uttrycka sig i bilder i ett kulturellt, samhälleligt och
pedagogiskt sammanhang.

Efter genomgången kurs skall studenten:
- Kunna visa kunskap om bildarbetets grundläggande material och verktyg, för att tillsammans med barn och
ungdomar arbeta med 2- och 3-dimensionella bildtekniker.
- Kunna använda sig av grundläggande färgteoretiska termer och begrepp.
- Kunna initiera och tillsammans med barn och ungdomar genomföra tematiska studier där bilden som innehåll,
form och uttryck möts i gestaltande övningar.
- Kunna dokumentera den egna arbetsinsatsen i portfolio.
- Kunna visa kunskap om barns och ungdomars bildspråkliga utveckling
- Kunna analysera bilder med avseende på innehåll, form och uttryck
- Kunna visa kunskap om grunderna i digitalt bildarbete
- Kunna visa förmåga att gestalta en problemställning med hjälp av konstnärliga uttrycksmedel

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår följande delkurser:

Delkurs1: Bildarbetets grunder och tematiskt arbete, 15 hp
- Bildarbetets material och verktyg
- Visuellt tänkande
- Färglära



- Tematiska studier

Delkurs 2: Samtal med barn och ungdomar om bilder, 15 hp
- Studier av barns och ungas kulturella erfarenheter, kreativitet och reception av bilder
- Barns och ungdomars bildspråkliga utveckling
- Bildtolkning
- Digitalt bildarbete i skolan
- Formlära

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker muntligt, skriftligt och i gestaltande form.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

En avgift tas ut för att täcka omkostnader av material. Studieresor medför extra kostnader för studenten.
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