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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
- använda relevanta begrepp och ämnesteori för att planera, skapa förutsättningar för samt
värdera lärande i bild i olika typer av pedagogisk verksamhet
- gestalta idéer i olika material och tekniker, analoga såväl som digitala
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar av vetenskaplig, konstnärlig, pedagogisk och etisk karaktär
- bedöma sin egen förmåga och sitt behov av att söka kunskap
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Kursens innehåll Moment 0010: Bildpedagogisk fördjupning 7,5 hp
I momentet studeras och diskuteras olika teoretiska perspektiv på bildskapande och
bildreception och dess relevans för pedagogisk tillämpning. Pedagogisk bildverksamhet och
bildreception betraktas ur historiskt, kulturellt, konstnärligt perspektiv. Forskningsområdet
visuell kultur fördjupas.
 
Moment 0020: Teori och metod 7,5 hp
I detta moment läggs särskilt vikt vid vetenskaplig teori och metod fruktbar för praxisnära
forskning. Relationen mellan konstnärlig och vetenskaplig kunskap diskuteras.

Undervisning Föreläsningar, litteratur-, metod- och gestaltande seminarier.

Förkunskaper Bildpedagogik 60 hp eller motsvarande

Examinationsform Litteratur- och metodseminarier kräver aktiv närvaro. Vid frånvaro krävs komplettering.
Intervju- och fotouppgift, pm.

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

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Bildpedagogisk fördjupning 7,5 hp Betyg: AF

0020   Teori och metod 7,5 hp Betyg: AF


