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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-09-11
och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KBGAP3
Bildskapande i skola och förskola II, 30.0 hp
(Teaching the Visual Arts II, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

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

Behörighetskrav
Kursen KBGAP2, Bildskapande i skola och förskola, 30 hp eller
BLDD20, Bildämnets didaktik - med inriktning mot konstpedagogik, 15 hp eller
LPGAEV, Estetisk verksamhet - Bild, 30 hp
eller motsvarande utbildning i bild, med inriktning mot skola och förskola, motsvarande 30 hp.

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 avslutad kurs skall studenten kunna

� visa kunskap om bildarbetets material och verktyg, för att tillsammans med barn och ungdomar arbeta med
två- och tredimensionella bildtekniker,

� redogöra för grundläggande bild- och konstteoretiska termer och begrepp,

� initiera och tillsammans med barn och ungdomar genomföra projekt där bilden som innehåll, form, uttryck
och språklig handling möts i gestaltande övningar,

� dokumentera elevernas arbetsinsatser i portfolio,

� visa kunskap i att värdera och betygsätta skapande verksamhet,

� visa förmåga att tillsammans med barn och ungdomar arbeta med samtidskonst, visuell kultur och
konstpedagogik och



� visa kunskap i digitalt foto och i att bearbeta digitala bilder med hjälp av dator.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår följande delkurser:

Delkurs1: Att planera, genomföra och utvärdera undervisning i bild (15 hp)
Delkursen innehåller följande delmoment:
- fördjupning i bildarbetets material och verktyg,
- visuellt tänkande och estetiska lärprocesser,
- bilden som innehåll, form, uttryck och språklig handling och
- projektarbete.

Delkurs 2: Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet (15 hp)
Delkursen innehåller följande delmoment:
- pedagogisk dokumentation och portfolio,
- kriterier för bedömning och betygsättning i bild,
- samtidskonst, visuell kultur och konstpedagogik,
- fördjupning i digitalt bildarbete i skolan och
- individuellt projektarbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationer sker muntligt, skriftligt och i gestaltande form både individuellt och i grupp samt i ett
sammanfattande individuellt skriftligt arbete. Obligatorisk närvaro vid vissa kursmoment, som framgår av
kursdokumentation, krävs.

Betyg

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

För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på det sammanfattande individuella
skriftliga arbetet och på flertalet av övriga examinationer.

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 och/eller kursvärderingsdiskussioner.
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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