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Kurskod

PEG502

Högskolepoäng

15 hp

Huvudområde

Pedagogik

Ämnesgrupp

Pedagogik

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 50.0 %
Humanistiska området 50.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-visa fördjupade kunskaper om olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom det
bildpedagogiska kunskapsområdet
-visa fördjupade kunskaper om visuell kultur som forskningsfält och betydelsen av detta för
bildpedagogiskt arbete
-visa goda kunskaper om bild och form som kommunikation utifrån ett vidgat kunskaps- och
språkbegrepp
Färdighet och förmåga
-genomföra, dokumentera och reflektera över en vetenskaplig undersökning
-kritiskt granska andras och försvara sitt eget vetenskapliga arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-inta ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska och konstnärliga praktiker
-bedöma sin egen förmåga och sitt behov av att söka kunskap
-beakta forskningsetiska principer

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Kursens innehåll

Momentet omfattar ett självständigt arbete med skrivande av en vetenskaplig uppsats.
Inriktning och innehåll väljs i samråd med lärare. Innehållet ska vara relevant för kursens mål
och måste omfatta ett didaktiskt perspektiv

Undervisning

Föreläsningar, litteratur- och metodseminarier samt handledning av uppsats

Förkunskaper

Bildpedagogik 75 hp eller motsvarande

Examinationsform

Vetenskaplig uppsats och opponering av uppsats

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Saknas

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Uppsats

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

