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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-visa kunskaper om vetenskapliga perspektiv och undersökningsmetoder inom det
bildpedagogiska fältet
-redogöra för aspekter av bilders kunskapsproducerande funktion i ett samhällsperspektiv
 
Färdighet och förmåga:
-omsätta grundläggande teoretiska begrepp, undersökningsmetoder och analysverktyg i ett
självständigt arbete
-kritiskt granska andras och försvara sitt eget självständiga arbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt bedöma och diskutera bilder och bildpedagogiska processer med utgångspunkt i
teoretiska, metodologiska och praktiska val
- urskilja och förhålla sig till etiska frågeställningar i en bildpedagogisk undersökning

Kursens innehåll Moment 0010: Vetenskap och bild, 7,5hp
Grundläggande vetenskapsteori, dess begrepp, konventioner och konsekvenser berörs och
diskuteras samt sätts i samband med det bildpedagogiska fältet. Bilders
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kunskapsproducerande möjligheter och visuella forskningsmetoder diskuteras och omsätts i
praktiskt arbete och sätts samtidigt i relation till etablerade vetenskapliga metoder.
 
Moment 0020: Självständigt arbete, 7,5hp
En undersökning genomförts och ett självständigt skriftligt arbete produceras.
Undersökningen och skrivandet tar utgångspunkt i ämnet bildpedagogik.

Undervisning Föreläsningar, litteraturseminarier, gestaltande seminarier och handledning.

Förkunskaper Bildpedagogik 1-45 hp.

Examinationsform Skriftliga, gestaltande och muntliga uppgifter. Examinerande seminarier.

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

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Vetenskap och bild 7,5 hp Betyg: AF

0020   Självständigt arbete 7,5 hp Betyg: AF


