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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-	diskutera, problematisera och analysera olika bilders innehåll och uttryck
-	ha förståelse för hur estetiska lärprocesser möjliggör ett förändrat och utvidgat
kunskapsinhämtande
-	använda och diskutera bilder som kommunikation och språk
 
Färdighet och förmåga:
-	tillämpa grundläggande digitala och praktiskt traditionella metoder i relation till material och
teknik för bildframställning relevant för verksamhet i årskurs 1-6.
-	både enskilt och i grupp planera, organisera och genomföra bildverksamhet samt ha tillägnat
sig kunskaper i bedömning av bildskapande arbete.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-	ha tillägnat sig grundläggande kunskap om fältet visuell kultur med fokus på ett demokratiskt

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BPG301&revisionId=3687&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BPG301&revisionId=4241&lang=sv
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värdegrundsperspektiv.

Kursens innehåll Kursen innehåller gestaltande praktiskt arbete i olika tekniker och metoder relevanta för
bildämnet i skolan. Bildens kommunikativa, mediala och berättande aspekter undersöks
individuellt och i grupp. Bedömningskriterier i bildämnet provas och diskuteras.
 
Moment 0010: Gestaltande praktiskt bildarbete.
Momentet innehåller gestaltande två och tredimensionellt arbete med hjälp av traditionella
metoder och tekniker. Grundläggande teoretiska frågeställningar om bildkommunikation
diskuteras.
 
 
Moment 0020: Digitala metoder
Praktiskt arbete med digitala metoder och tekniker, film och fotografi. Vidare undersöks det
narrativa bildberättandet i böcker, film och illustrationer.
 
Moment 0030: Visuell kultur och bedömning av bildskapande arbete
Momentet innehållet bearbetning av mediebilder och konstbilder, samt problematisering av
visuell vardagskultur. Bedömning av bildskapande arbete utifrån skolans kriterier diskuteras
och problematiseras.
 
Moment 0040: Elevers estetiska lärprocesser - ett bildprojekt
Elevers estetiska lärprocesser i ett kunskapsperspektiv undersöks och redovisas i ett
individuellt bildpedagogiskt projekt. 

Undervisning Praktiskt bildskapande arbete, föreläsningar, seminarier

Förkunskaper För inriktning grundlärare 4-6 krävs UVK 1 och 2 samt minst 60hp ämnesstudier.
För inriktning grundlärare fritidshem krävs UVK 1 samt minst 30hp ämnesstudier

Examinationsform Litteraturseminarier, skriftliga och muntliga uppgifter, praktiska tentamina

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Gestaltande praktiskt bildarbete 7,5 hp Betyg: AF

0020   Digitala metoder 7,5 hp Betyg: AF

0030   Visuell kultur och bedömning av bildskapande
arbete

7,5 hp Betyg: AF

0040   Elevers estetiska lärprocesser - ett bildprojekt 7,5 hp Betyg: AF


