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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. 

Lärandemål
Delkurs1: Introduktion till tematiskt bildarbete (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. använda bildarbetets grundläggande material och verktyg för att tematiskt planera och
genomföra tvådimensionella bildarbeten med hantverksmässiga tekniker,
2. definiera och tillämpa grundläggande färgteoretiska termer och begrepp,
3. redogöra för teorier om och metoder för bildskapande arbete i ett didaktiskt perspektiv,
4. dokumentera och reflektera över eget gestaltningsarbete i relation till teorier och begrepp
inom bildområdet och
5. tillämpa praktiska erfarenheter vid planering av bildskapande moment med inriktning mot
förskola och skola.



Delkurs 2: Kulturella perspektiv på bildskapande (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. använda grundläggande redskap, material och metoder, för att tematiskt planera,
utveckla och framställa bilder och tredimensionella arbeten,
2. motivera materialval för bildskapande i relation till frågor om återbruk,
3. redogöra för didaktiska teorier och metoder för bildskapande processer och pedagogisk
dokumentation,
4. dokumentera och reflektera över egna gestaltningsprocesser i relation till teorier, begrepp
och metoder inom bildområdet och
5. diskutera hur värdegrundsfrågor kan omsättas i tematiskt inriktat bildarbete samt
utveckla arbetsformer för undervisning utifrån styrdokument.

Delkurs 3: Samtal om bilder och bildgestaltning (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. använda grundläggande digitala tekniker och verktyg för bildarbete,
2. tillämpa grundläggande metoder för bildanalys,
3. redogöra för och diskutera metoder för samtal om bilder tillsammans med barn i förskola
och skola och
4. analysera och reflektera över eget gestaltningsarbete i relation till didaktiska perspektiv
på bildskapande.

Delkurs 4: Bildskapande projekt (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. använda och kombinera några olika material och tekniker för bildskapande,
2. utifrån olika didaktiska teorier och modeller planera och genomföra ett pedagogiskt
inriktat bildprojekt med förankring i styrdokument för förskola och skola,
3. redogöra för och diskutera bildskapande som process och produkt ur ett bildpedagogiskt
perspektiv,
4. motivera val av material och arbetsformer för bildskapande i relation till miljö och hållbar
utveckling och
5. dokumentera och presentera eget bildprojekt samt diskutera andras projektplaneringar.

Innehåll
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande praktiska och teoretiska
kunskaper om och i bildskapande utifrån ett didaktiskt förhållningssätt. Studenten ska
genom teori och praktiska övningar utveckla förståelse för och färdigheter i bildskapande i
relation till ett kulturellt, samhälleligt och pedagogiskt sammanhang. Kursen innehåller
teoretiska och praktiskt gestaltande moment som introducerar studenten till hur
bildskapande kan tillämpas i förskola och skola.

Delkurs1: Introduktion till tematiskt bildarbete (7,5 hp)
Delkursen består av följande moment:
- Introduktion till grundläggande material och tekniker för bildgestaltning
- Laborativt och undersökande bildarbete
- Färglära och visuellt tänkande
- Traditioner och perspektiv på bild i förskola och skola
- Tematiskt bildskapande arbete med didaktisk inriktning

Delkurs 2: Kulturella perspektiv på bildskapande (7,5 hp)
Delkursen består av följande moment:
- Introduktion till material och metoder för bild- och formarbete
- Återbruk av material för gestaltande arbete
- Bildgestaltning avseende process och produkt
- Barn och ungas kulturella erfarenheter i och genom bildskapande
- Bilddidaktiskt arbete om värdegrundsfrågor för barn i förskola och skola i relation till



styrdokument

Delkurs 3: Samtal om bilder och bildgestaltning (7,5 hp)
Delkursen består av följande moment:
- Analys och tolkning av bilder
- Metoder för samtal om bilder i förskola och skola
- Bilder som utgångspunkt för bildgestaltning
- Digitalt bildarbete i förskola och skola

Delkurs 4: Bildskapande projekt (7,5 hp)
Delkursen består av följande moment:
- Gestaltande bild och formarbete
- Bildskapande och hållbar utveckling
- Pedagogisk dokumentation och presentation
- Planering av bildprojekt i förskola och skola 

Kursen bedrivs som distansutbildning med närträffar på studieorten varvat med självstudier.
Närträffarna innehåller föreläsningar, praktisk gestaltning, bildsamtal, workshops,
presentationer och seminarier i grupp. Närträffarna innefattar examinerande moment.
Förutom examinerande moment vid närträffar så bygger övriga examinationer i kursen på
moment som genomförs vid närträffar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Introduktion till tematiskt bildarbete (7,5 hp)
Lärandemål 1 och 2 examineras genom praktisk gestaltning och muntliga presentationer i
grupp.
Lärandemål 1, 3 och 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift
innefattande bilddokumentation av eget gestaltningsarbete.
Lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift
innefattande bilddokumentation av eget gestaltningsarbete.

Delkurs 2: Kulturella perspektiv på bildskapande (7,5 hp)
Lärandemål 1 och 2 examineras genom praktisk gestaltning samt muntliga presentationer i
grupp.
Lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5 examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter
innefattande bilddokumentation av egna gestaltningsprocesser.

Delkurs 3: Samtal om bilder och bildgestaltning (7,5 hp)
Lärandemål 1 och 2 examineras genom praktisk gestaltning samt skriftliga och muntliga
presentationer i grupp.
Lärandemål 3 och 4 examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter
innefattande bilddokumentation av eget gestaltningsarbete.

Delkurs 4: Bildskapande projekt (7,5 hp)
Lärandemål 1 examineras genom praktisk gestaltning samt muntlig presentation i grupp.
Lärandemål 2, 3 och 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av
strukturerad text innefattande bilddokumentation av eget projekt.
Lärandemål 5 examineras genom en muntlig och visuell presentation av projektplanering och
dokumenterat projekt samt genom diskussion av andras projektplaneringar.

Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får
utföra en komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om



kompletteringsmöjlighet ges ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid
kursstart. Examinator ska inför kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket
eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Alternativ examination kan erbjudas för student som ej kan delta vid enstaka examinerande
moment. Examinator beslutar om eventuell alternativ examination.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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

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 i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande 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. Eventuella studieresor medför extra
kostnader för studenten.


