
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-02-07 att gälla från och med 2012-02-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Fristående kurs

Grundnivå

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng från en konstnärlig kandidatutbildning eller motsvarande

(med motsvarande menas längre erfarenhet av konstnärligt arbete) 

Utöver detta görs ett urval baserat på en kort skriftlig motivering. 

 

4. Innehåll
Kursen syftar till att utifrån givna ramar utforma och bygga  en attraktiv och säker lekmiljö med utgångspunkt

från en bestämd plats. Kursen innehåller workshops där studenterna gruppvis arbetar med ett eller flera i

förväg bestämda naturmaterial. 

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, enskilt arbete och arbete i grupp.  Barngrupper kommer att vara

delaktiga under kursens gång för observation, test, inspiration och utvärdering av den färdiga lekmiljön. 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

FKATSU, Rum för utelek, 7,5 högskolepoäng
Space for Outdoor Play, 7.5 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Kunskap och förståelse

Redogöra för observationer av  barns lek och användning av lekredskap i olika miljöer och under olika

förutsättningar. 

Analysera och redogöra för platsens sammanhang. 

Redogöra för ett antal naturmaterial och dess användningsområde, förutsättningar och egenskaper. 

Färdighet och förmåga

Genomföra ett designuppdrag från koncept till färdig produkt. 

Kommunicera och arbeta med  målgruppen barn. 

Använda naturmaterial som ett konstnärligt och gestaltande material. 

Använda sig av berättandet som metod vid genomförandet av ett uppdrag. 

Hantera de  krav en offentlig miljö ställer vid genomförandet av ett uppdrag. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Värdera sin egen roll i samverkan med andra yrkeskategorier. 

Reflektera över sin roll och den påverkan det egna beteendet har i arbetet med den specifika målgruppen

barn. 

. 

 

 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Studenten examineras vid kursens slut. Underlaget för examinationen är en samlad bedömning av

studenternas prestationer under kursens gång. Underlaget inhämtas under kursen och genom gestaltande,

skriftliga och muntliga redovisningar. 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Studenter och kursansvarig lärare samlas efter avslutad kurs för skriftlig utvärdering och gemensam

diskussion. Kursansvarig lärare sammanställer studenternas utvärderingar och meddelar studenterna resultatet

senast åtta veckor efter kursens slut. Sammanställningen ligger till grund för eventuella förbättringar av

kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Vissa kursmoment kan komma att genomföras på engelska. Studenten bekostar allt material. 
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