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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för och diskutera grundläggande kunskaper om ateljépedagogisk filosofi med
utgångspunkt i kulturpedagogiska synsätt
- redogöra för olika bildpedagogiska teorier
 
Färdighet och förmåga
- använda dokumentation som pedagogiskt, kommunikativt och estetiskt verktyg
- redovisa och praktiskt gestalta grundläggande kunskaper i valfritt material och teknik
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- utifrån praktiskt bildarbete i skrift kunna reflektera över sin egen estetiska lärprocess
- genomföra och i text redogöra samt reflektera över ett ateljépedagogiskt projekt

Kursens innehåll Kursen innehåller gestaltande, estetiska, undersökande och teoretiska perspektiv på
ateljépedagogik och bildpedagogik. Dokumentation och kommunikation av andras och egna
projekt belyses ur etiska, estetiska och pedagogiska aspekter.
 
Moment 0010: Skapande arbete och estetiska lärprocesser I



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. 

 
Momentet innehåller praktiskt undersökande arbete i olika material och tekniker, såväl
individuellt som i grupp. Experimenterande och estetiska arbetssätt undersöks både teoretiskt
och praktiskt.
 
Moment 0020: Skapande arbete och estetiska lärprocesser II
 
Ett eget konstnärligt fördjupningsarbete görs under detta moment. Estetiska lärprocesser och
konstnärligt förhållningssätt diskuteras och berörs både teoretiskt och praktiskt.
 
 
Moment 0030: Dokumentation och kommunikation
 
Momentet innehåller teoretiska och praktiska uppgifter samt diskussioner kring etiska,
estetiska och pedagogiska överväganden avseende dokumentation och dess kommunikativa
avsikter.
 
 
Moment 0040: Bildpedagogiska perspektiv
 
Momentet innehåller teorier om bildpedagogiska traditioner samt nyare forskning som rör
bildpedagogik och ateljépedagogik. Ett individuellt projektarbete i skola eller förskola
genomförs.

Undervisning Undervisningen sker i form av litteraturseminarier, föreläsningar och praktiskt arbete.

Förkunskaper Förskollärarexamen, lärarexamen eller motsvarande likvärdiga utbildningar

Examinationsform Praktiskt gestaltande och muntliga uppgifter, seminarier samt skriftliga uppgifter

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skapande arbete och estetiska lärprocesser I 7,5 hp Betyg: AF

0020   Skapande arbete och estetiska lärprocesser II 7,5 hp Betyg: AF

0030   Dokumentation och kommunikation 7,5 hp Betyg: AF

0040   Bildpedagogiska perspektiv 7,5 hp Betyg: AF


