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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-03-08 och
senast reviderad 2015-05-13. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-08-01,
höstterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Konst 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 
Inplacering
Kursen är en uppdragsutbildning inom Skolverkets Lärarlyftet II. Kursen är en
uppdragsutbildning inom Skolverkets Lärarlyftet II och avser att ge behörighet för
ansökan om lärarlegitimation i grundskolans bildämne åk 4 - 6. 
Kursen är en distanskurs som ges på grundnivå och går på kvartsfart. 

 
Förkunskapskrav
Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet II, student som uppfyller
alla nedanstående kriterier: 

har behörighetsgivande lärarexamen 
har anställning som lärare samt undervisar i bild åk 4 - 6 under kurstiden utan att
vara ämnesbehörig 
har huvudmannens godkännande 

 

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

LLBD20    Bild för lärare åk 4 - 6 (1-30 hp) Ingår i Lärarlyftet, 30
högskolepoäng
Art Education for Teachers, Year 4 - 6, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Mål
  
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
  
Kunskap och förståelse 

redogöra för grundläggande teori- och begreppsbildningar inom bildpedagogik och
dessas betydelse för barns/elevers kunskaps- och identitetsskapande 
redovisa grundläggande förståelse för bild som en aspekt av kommunikation utifrån
en vidgad kunskapssyn 
dokumentera sitt lärande 
tillägna sig och söka kunskap om grundläggande teori- och begreppsbildningar
inom bildområdet 
känna till och ha förståelse för grundläggande teori- och begreppsbildningar inom
bildområdet 
tillämpa den visuella gestaltningsprocessen och olika uttryckssätt med visuella
media, analoga som digitala 
använda adekvata begrepp inom ämnesdidaktik i tal och skrift 

Färdighet och förmåga 
tillämpa sina kunskaper och färdigheter i att se, framställa och reflektera kring
bildmässiga uttryck och gestaltningsformer 
behärska den egna konstnärligt gestaltande processen och grundläggande kunskaper
om gestaltande uttrycksformers pedagogiska tillämpning 
redovisa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera
varje elevs lärande och utveckling i bild 
genomföra ett gestaltande projektarbete 

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

presentera, ställa ut och formulera sin gestaltningsprocess samt kunna argumentera
för sina val i denna process 
förklara och argumentera kring bildämnets relevans centrala innehåll för barn, unga
och vuxna 
reflektera över kursinnehållet i relation till läraryrket 
tolka och reflektera kring grundskolans och gymnasiets bildverksamhet ur
didaktiskt, konstnärligt/estetiskt, kulturellt/samhälleligt och etiskt perspektiv 
analysera arbetet både muntligt och skriftligt med referenser till kursinnehållet
utifrån ett individuellt projektarbete 
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Innehåll
Kursinnehåll 
Kursen är en grundkurs inom bildämnet och behandlar bilddidaktisk verksamhet i
ungdomsskolan. Kursen förbereder studenten för yrkesrollen som bildlärare. Studierna
inom inriktningen leder till en kunskapsutveckling och förtrogenhet med
ämnesinnehållet genom förankring i ämnesteori och ämnesdidaktik integrerat med
studentens erfarenheter från praktisk verksamhet i olika skolformer. En central
utgångspunkt i kursen är en vidgad kunskapssyn som tillämpas genom gestaltning av
olika former av kunskaper där kunskapsutveckling sker genom estetiskt lärande
(bildkommunikation och estetiska lärprocesser). Olika arbetssätt med
gestaltningsformer och utvecklandet av konstnärlig kompetens definieras och diskuteras
i relation till bildämnet. Processbaserat lärande betonas utifrån bildinriktningens profil
som vetenskapligt grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på bildkommunikation.
Individuella och kollektiva nivåer av lärande beaktas i kursen genom att studenten
dokumenterar sitt eget lärande fortlöpande i samråd med lärare genom internetbaserade
verktyg. Dialogiska arbetsformer (relationell didaktik) betonas, liksom reflektion kring
den studerandes eget och andras lärande. Studenten tränas genomgående i sin förmåga
att reflektera kring ämnet bild utifrån olika perspektiv i skolan, som didaktiskt,
konstnärligt/estetiskt, kulturellt/samhälleligt och etiskt perspektiv. 
  
Genomförande 
Kursen erbjuds som distanskurs med ca sex campusförlagda möten. De campusförlagda
kursträffarna är jämnt fördelade över kursens studiegång. 
  
Distansstudier 
Distansstudierna innebär att den studerande genomför självstudier i interaktion med
kurslärare över nätet via GUL (Göteborgs universitets lärplattform) och blogg. I
självstudierna ingår litteraturstudier, eget gestaltande projektarbete, gruppstudier och
självstudier samt själv- och medbedömning av den egna och kurskamraters
arbetsprocess. Här ingår också handledningssamtal med lärare. 
  
Campusträffar 
Kursträffarna hålls på högskolan för Design och Konsthantverk. Under dessa träffar
möter den studerande sina medstudenter i gruppsamtal, workshops men också genom
gemensamma seminarier, föreläsningar och redovisningar samt handledningssamtal
med kurslärare.
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Kursmoduler indelade i kursteman 
Kursens innehåll, om kursen består av olika moment eller kursmoduler indelade under
teman utifrån kunskapsmålen för kursen. Kursmodulerna är uppdelade terminsvis. 
  
Kursmoduler 1-15 hp 
  
Barn och ungas bildutveckling 
Studenten förbereds för att kunna främja barns och ungas utveckling genom
bildundervisning där aspekter av bildskapande, bildframställning, bildkommunikation,
bildtolkning och bildanalys fokuserar lärandet utifrån nationella mål och styrdokument.
Studenten reflekterar kring barn och ungas upplevelser och skapande verksamhet inom
bildområdet. 
  
Estetiska lärprocesser och bildlärarrollen 
I kursmodulen behandlas centrala tankar kring estetiska lärprocesser och processbaserat
lärande liksom förhållandet mellan mediespecifik och medieneutral bildundervisning.
Studenten förbereds för sin yrkesroll som bildlärare och utvecklar sin förmåga att
reflektera kring frågor om förhållningssätt och erfarenhetsbaserat lärande. Relationen
mellan teori och praktik behandlas, problematiseras och diskuteras i förhållande till den
kommande rollen som bildlärare. Skolan som lärmiljö, bildlärarrollen och
bildklassrummet som lärande rum analyseras. 
  
Gestaltning och visuell kultur 
Kursmodulen innehåller praktiskt konstnärligt arbete i projektform där studenten får
utveckla sin gestaltningsförmåga inom området bild och visuell kultur. Studenten
undersöker på ett problematiserande sätt bildområdets gestaltningsformer i ett
mottagarperspektiv. Det praktiska gestaltandet anknyts till ämnesteori, vilket följs upp
genom en didaktisk såväl som gestaltningsbaserad problematisering av praktikens
förhållande till teorin. 
  
Kursmoduler 16-30 hp 
  
Bildkommunikation och digitala media  
Kursmodulens bas är en ämnesteoretisk del där studenten får reflektera kring
bildämnets roll i skolan och samhället, vilket ställs i relation till elevers
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kunskapsutveckling, sociala relationer och lärande. Studenten introduceras i
användandet av IKT och digitala medier vilket också diskuteras i relation till bildämnet
och publiceringsriktlinjer. Studenten utvecklar sin förmåga att dokumentera sitt eget
lärande via blogg och andra interaktiva digitala verktyg. 
  
Dialogiska arbetsformer och workshopmetodik  
I kursmodulen fokuseras relationell didaktik och vikten av ett dialogiskt
förhållningssätt hos läraren i förhållande till elever. Elevers identitets- och
kunskapsutveckling liksom identitetsbegreppet behandlas utifrån individ och
grupperspektiv. Studenten utvecklar sin förmåga att didaktisera sina erfarenheter av
förhållandet mellan teori och praktik. Kursmodulen innehåller ett flertal workshops och
praktiskt konstnärliga arbetsmoment där studenten får utveckla sin gestaltningsförmåga
inom bildområdet. 
  
Gestaltning och processbaserat lärande  
Kursen behandlar metoder kring och undersökande arbetssätt inom bildundervisning
genom konstnärlig gestaltning. Kursen är indelad i moment där studentens val av
fördjupning och/eller bredding ges utrymme. Utifrån teoribildningar och i samråd med
inriktningens lärare gör den studerande en projektplan av en konstnärlig gestaltning och
beskrivning av frågeställning, mål och metod. I kursmodulen ingår utvecklandet av den
studerandes presentationsteknik liksom dokumentation av gestaltningsprocessen både
analogt och digitalt. 

 

 
Former för undervisning
I kursen används olika former för bedömning och examination. Kursen examineras ur
ett helhetsperspektiv där såväl individuella som grupperspektiv, studentens bidrag till
gemensamt lärande, beaktas. Bedömning i de olika delmomenten sker vid särskilda
tillfällen i form av individuella och gemensamma handledningar och redovisningar,
skriftliga individuella tentamina och seminarier i grupp. Vissa moment kräver aktiv
närvaro för godkänt resultat. 
  
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. 
  
Vid bildlärarinriktningen används en bedömningsmatris av läraren inför handledningar,
redovisningar och som grund för delbedömningar liksom slutlig bedömning av
studentens kursprestation. Bedömningsmatrisen används också av studenten för
självbedömning, men kan också användas som grund i kamratbedömning.
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Studenten examineras vid kursens slut. Underlaget för examinationen är en samlad
bedömning av studentens prestationer under kursens gång. Underlaget inhämtas under
lektionerna och genom gestaltande, skriftliga och muntliga redovisningar och
reflektioner.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
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. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
För betyg Godkänd skall studenten: 

visa att de kunskaper som beskrivs i kursinnehållet och dess målbeskrivning är
uppnådda 
visa att denne i huvudsak tillgodogjort sig innehållet i kursmoment, litteratur och
föreläsningar på de områden som efterfrågas 

  
För betyg Väl godkänd skall studenten, förutom de kriterier som anges för betyg
Godkänd, även: 

visa förmåga till analys samt kunna generalisera förvärvade erfarenheter och
kunskaper för användning i nya sammanhang och situationer 
visa förmåga att kunna inta olika perspektiv på undervisning och lärande 
visa på särskild fyllighet, klarhet och självständighet i framställningar, i sin
användning av begrepp, i sina redogörelser för olika förhållanden och ståndpunkter 

 
Kursvärdering
Efter avslutad kurs ges kursdeltagarna möjlighet att göra skriftlig, summativ
utvärdering via Göteborgs universitets lärplattform. Kursvärderingen görs i enlighet
med en gemensam mall för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet.
Utöver den skriftliga, summativa utvärderingen kan muntliga, formativa
utvärderingsmoment förekomma. 
 
Kursansvarig sammanställer efter avslutat kurs en kursrapport i enlighet med
gemensam mall för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet. I
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kursrapporten ingår samman-ställning av resultat från kursvärdering, sammanställning
av resultat från kursdeltagarnas examinationer, undervisande lärares kommentarer till
kursen i sin helhet samt förslag på hur kursen bör utvecklas. 
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