
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. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSPLAN

Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola

7,5 hp
Digital Technology in Art Education in Preschool and School 7.5 cr

Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2021-06-11 HT2022

Fördjupning G1N

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod BPG005

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Bildpedagogik

Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Övriga områden 70.0 %
Tekniska området 30.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
- visa grundläggande kunskaper om hur bilder används som kommunikation i digitala medier
- visa grundläggande förståelse för användande av bilders kommunikativa och kulturella
betydelse i en samhällelig kontext.
 
Färdighet och förmåga:
- behärska ett flertal grundläggande digitala tekniker och metoder för bildframställning
- planera och genomföra undervisning där digitala verktyg, tekniker och metoder används i
bildpedagogisk verksamhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt granska och problematisera bilders innehåll och budskap ur ett flertal aspekter.

Kursens innehåll Praktiskt arbete med digitala tekniker och digitala metoder i bildskapande processer kopplas
till förskolans och skolans undervisning. Grundläggande frågeställningar inom visuell



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. 

kulturteori undersöks praktiskt och teoretiskt med utgångspunkt i undervisningspraktik och
estetiska lärprocesser.  

Undervisning Föreläsningar, seminarier, workshop och praktiskt bildskapande arbete. 

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Skriftliga, gestaltande och muntliga uppgifter.

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

Övriga föreskrifter Varje kurstillfälle är examinerande och kräver aktivt deltagande. Examinator har möjlighet att
besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter med dokumenterad
funktionsnedsättning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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