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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för olika teorier samt forskning som rör estetisk verksamhet och yngre barn inom
områdena bild, musik och drama.
- beskriva de estetiska ämnenas pedagogiska traditioner i förskolan
- förklara samband mellan lek och skapande verksamhet i förskolan
 
 
 
 
Färdighet och förmåga
- redovisa grundläggande färdigheter i användande av material och teknik med anknytning till
praktiskt bildarbete i förskolan
- planera och genomföra musikaktivitet anpassad för förskolan

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PEG309&revisionId=4481&lang=sv
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- planera och genomföra dramapedagogisk aktivitet anpassad för förskolan
- visa grundläggande färdighet i vetenskaplig akribi
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera förskollärarens roll i relation till skapande verksamhet
- reflektera över den egna estetiska lärprocessen
- redogöra för och diskutera estetiska aktiviteter i relation till barns lärande och
identitetsskapande

Kursens innehåll Kursen innehåller gestaltande, processinriktat och estetiskt arbete i ämnena bild, musik och
drama, samt teoretiska perspektiv. Lek och skapande verksamhet som kommunikation
behandlas och estetiska lärprocesser diskuteras ur olika perspektiv. Kursen behandlar såväl
ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet liksom ledarskap och pedagogisk
dokumentation. Multimediala digitala lärresurser diskuteras och problematiseras.
 
 
 
Moment 0010 Bild, 7,5 hp
I momentet ingår bildarbete i olika material och tekniker samt planering och utveckling av
bildpedagogisk verksamhet. Teoretiska perspektiv på barns bildskapande samt reflektion
kring bildpedagogiskt arbete i förskolan behandlas
 
Moment 0020 Drama, 7,5 hp
Momentet innehåller dramapedagogisk gestaltning genom rörelse och lek samt planering och
ledning av övningar. Teoretiska perspektiv samt reflektion kring dramapedagogiskt arbete i
förskolan behandlas
 
Moment 0030 Musik, 7,5 hp
I momentet ingår övningar med sång, rytmik och rytminstrument samt planering och ledning
av musikverksamhet för förskolan.Teoretiska perspektiv på musikens roll i förskolans
verksamhet samt reflektion kring musikpedagogiskt arbete i förskolan behandlas
	
Moment 0040 Temaarbete och vetenskapligt arbete.  7,5 hp
Momentet innehåller ett temaarbete som integrerar bild-, drama-samt musikpedagogiskt
arbete. Ett kursammanhållande vetenskapligt arbete genomförs och redovisas i text

Undervisning Workshops, föreläsningar, seminarier.

Förkunskaper Godkänt resultat i Utbildningsvetenskapliga kärna 30 hp samt 13,5 hp i Förskolepedagogik
och didaktik 1

Examinationsform Examinerande seminarier
Skriftliga, muntliga och praktiska tentamina

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Bild 7,5 hp Betyg: AF

0020   Drama 7,5 hp Betyg: AF

0030   Musik 7,5 hp Betyg: AF

0040   Temaarbete och vetenskapligt arbete 7,5 hp Betyg: AF


