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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
-	i samtal och text resonera om estetiska lärprocesser med utgångspunkt i egna erfarenheter,
litteraturen, observationer och centrala begrepp
 
Färdighet och förmåga
-	planera och organisera estetisk verksamhet i pedagogiska sammanhang
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-	på en grundläggande nivå kunna tillämpa och problematisera ledarskap inom estetisk
verksamhet
-	utifrån ett processorienterat tematiskt arbetssätt dokumentera och problematisera den egna
estetiska lärprocessen.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BPG502&revisionId=3518&lang=sv
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Kursens innehåll I kursen ges en introduktion i gestaltande kunskapsprocesser och teorier om estetiska
lärprocesser i pedagogiska sammanhang. Centrala begrepp som presenteras och granskas ur
ämnesdidaktiska och mer generella vetenskapliga perspektiv är: estetik, kreativitet, fantasi,
kultur, medier och lärande. I kursen betonas de kommunikativa och relationella aspekterna av
estetisk verksamhet.
 
Moment 0010, Estetiska lärprocesser i pedagogiska sammanhang,12 hp
Reflektion kring estetiska läroprocesser med utgångspunkt i workshops. Momentet innehåller
även planering och organisation av estetisk verksamhet, samt behandlar och problematiserar
teoretiska perspektiv på estetiska ämnen.
 
Moment 0020, Tematiskt arbete, 3hp
Momentet innehåller reflektion kring estetiska läroprocesser och ledarskap. Ett temaarbete
genomförs och redovisas. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, work-shops

Förkunskaper Utbildningsvetenskaplig kärna 45 hp samt svenska 30 hp, matematik 30 hp, engelska 15 hp
och SO 15 hp.

Examinationsform Litteraturseminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, praktiskt temaarbete.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Estetiska lärprocesser 12 hp Betyg: AF

0020   Temaarbete 3 hp Betyg: AF


