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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2014-02-13 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 ingår i Lärarlyftet II, vilket innebär att kurstiden är fyra terminer.  
Kursen ges på grundnivå och ges 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 i gymnasieskolan under kurstiden
utan att vara ämnesbehörig 
har 60 hp i bild 
har huvudmannens godkännande 

 
Mål

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

LLBD90    Bild för lärare i gymnasieskolan (61-90 hp) Ingår i lärarlyftet,
30 högskolepoäng
Art Education for Teachers in Upper Secondary School, 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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Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
Kunskap och förståelse: 

beskriva hur digital medieanvändning genomsyrar barns och ungas vardag samt
diskutera hur detta relaterar till elevers lärande och gymnasieskolans uppdrag 
redogöra för olika bildanalytiska metoder 
redogöra för bildämnet i relation till olika vetenskapliga fält 
redogöra för hur konstnärligt undersökande kan utvecklas utifrån en specifik
problemställning 
färdigställa ett skriftligt arbete som följer relevant vetenskaplig praxis 

  
Färdighet och förmåga: 

använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt beakta betydelsen
av olika mediers och digitala miljöers roll för denna 
självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet 
dokumentera och redovisa sin arbetsprocess i flera visuella media och material 
tillämpa praktiska kunskaper om konstnärliga lärprocesser i relation till omvärlden 
tillämpa bildtolkning genom olika bildanalytiska metoder både muntligt och
skriftligt 
formulera ett vetenskapligt problem som grund för sin undersökning 
planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete 

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

värdera och kritiskt granska olika källors relevans och vetenskapliga värde med
grund i kunskaper om digitala mediekulturer 
reflektera över etiska dilemman som uppstår i samband med användning av digitala
redskap och medier i skolan 
diskutera olika bildteoretiska perspektiv i relation till konst- och bildhistoria 
reflektera kring barn och ungas kulturdeltagande i förhållande till skola, samhälle
och kultur 
reflektera kring bildlärarens yrkesroll från olika vetenskapliga och metodiska
perspektiv 
analysera och tolka bilder från olika vetenskapliga och metodiska perspektiv 
reflektera kring olika visuella forskningsmetoder inom fältet visuell kultur 

 
Innehåll
Kursens övergripande mål är att den studerande skall vidareutveckla sin
lärarkompetens avseende elevers lärande i bildämnet i gymnasieskolan. Utifrån sin
lärarerfarenhet, och med sin undervisningsvardag som resurs, fördjupar studenten sina
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom sin förmåga att planera,
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genomföra och utvärdera undervisning i bild. 
  
Kursen är en grundkurs inom bildämnet och behandlar bilddidaktisk verksamhet i
gymnasiet. 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. 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 såsom didaktiskt, konstnärligt/estetiskt,
kulturellt/samhälleligt och etiskt. 
  
Kursen är en distanskurs med minst 8 och högst 20 campusförlagda möten under
kurstiden. Antalet närstudieträffar styrs av en individuell studieplan som upprättas för
varje deltagare. Distansstudier innebär att studenten genomför självstudier i interaktion
med kurslärare över nätet via GUL (Göteborg universitets lärplattform) och blogg. I
självstudierna ingår litteraturstudier, eget gestaltande projektarbete, gruppstudier samt
bedömning av den egna och kurskamraters arbetsprocess. Här ingår även
handledningssamtal med lärare. De campusförlagda mötena är jämt fördelade över
kursens gång. Kursträffarna hålls på Högskolan för Design och Konsthantverk i
Göteborg. Under dessa träffar möter studenten sina medstudenter i gruppsamtal,
workshops men också genom gemensamma seminarier, föreläsningar och redovisningar
samt handledningssamtal med kurslärare. 
  
Kursmoduler 61-90 hp 
Visuell kommunikation och samhälle, 5 hp 
Gymnasieskolans riktlinjer och pedagogiska innehåll belyses i relation till bild och
samhälle. I kursen belyses bildens roll i olika samhällskontexter och utifrån olika
kunskapsområden och vetenskapliga perspektiv. Studenten fördjupar sina kunskaper i
att analysera, tolka och värdera bild som samhällsfenomen. Detta sätts i relation till
bildämnet och mål- och styrdokument samt riktlinjer. Olika teoretiska perspektiv
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förankras i eget praktiskt bildarbete och möjliggör erfarenhet och förtrogenhet med
omvärldsorienterade arbetsmetoder. Hur kan vi tolka olika bildspråk och
kommunikativa strategier inom visuell kultur-fältet? Den studerande fördjupar även
sina kunskaper i didaktisk reflektion och handledandets didaktik. 
  
Mediakritik och medialitteracitet, 5 hp 
Förutom hanteringen av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) som
textredigering, bildhantering, layout, presentationsverktyg etc, utvecklar studenten sin
analytiska förmåga i relation till digitala media och dagens mediakultur. I kursen
behandlas barn och ungas tillvaro i ett kunskapssamhälle som också är ett
mångkulturellt och multimedialt samhälle. Den studerande lär sig ett systematiskt sätt
att kunna söka, kritiskt granska och bedöma information och olika typer av källor. I
kursen utvecklar den studerande mediakompetens (media literacy) och kursen
förbereder studenten för att arbeta med bild som kommunikationsverktyg i samtiden.
Inom kursen behandlas frågor kring upphovsrätt och yttrandefrihet. Vidare behandlas
framställning, tolkning och analys av både stillbild och rörlig bild. 
  
Konst- och bildteori, 5 hp 
Kursen ger en fördjupning i bildteori (med bas i konst- och bildvetenskap) och gör
studenten förtrogen med centrala historiska och teoretiska ingångar i relation till
bildämnet och samtidskonst. Detta anknyts till olika vetenskapsteoretiska perspektiv
(konst- och bildteori, teorier kring kultur, genus, filosofi) och det bildpedagogiska fält
som definieras med termen visuell kultur. Därigenom erhåller studenten vana i att
formulera sig kring och diskutera bildhistorik jämte samtida konst i klassrummet.
Ämnesteoretiska kunskaper kring bildanalys och bildtolkning fördjupas genom
litteraturseminarier och föreläsningar. Utblickar görs både utifrån ett nationellt och
internationellt perspektiv. I kursen behandlas interkulturalitet och demokratiarbete
utifrån ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv i gymnasieskolan och hur man kan arbeta
bildpedagogiskt med frågor som gäller inklusion, likabehandling, etnicitet, genus, kön
liksom barns och ungas rättigheter till eget skapande. 
  
Självständigt arbete, 15 hp 
Det självständiga arbetet innebär att skriva en vetenskaplig uppsats som syftar till att
hos studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. Det
självständiga arbetet kan redovisas i andra former (t.ex. en gestaltande produkt,
utställning eller framförande). Dessutom skall den innehålla ett vetenskapligt skriftligt
arbete med de formkrav som följer av aktuell vetenskaplig och konstnärlig praxis. Ett
självständigt arbete i bild skall innehålla både en gestaltande och skriftlig del. I
innehållet finns möjlighet för den studerande välja betoning på antingen den gestaltande
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eller den skriftliga delen. Examensarbetet skall alltid baseras på vetenskapliga teorier
med fokus på analys och genomförs med vetenskapliga metoder som är inriktade mot
det kommande läraryrket och dess pedagogiska och didaktiska verksamhet och skall,
förutom de ovan nämnda två delarna, innehålla en didaktiskt reflekterande del. 
  
Det självständiga arbetet skall vara en övning i och en tillämpning av konstnärlig
gestaltning, teorier och metoder. Det innebär att studenten skall introduceras i
undersökande arbetsformer som grund i en forskningsprocess och tränas i att
självständigt planera, genomföra och dokumentera ett arbete. Detta görs exempelvis
genom internetbaserade verktyg eller motsvarande. Skriftlig och muntlig vetenskaplig
argumentation är centralt i examensarbetet som helhet. En diskussion kring teori och
metodval i relation till valt problemområde är särskilt viktig (t.ex. gestaltning,
utställning eller ett direkt framförande; experiment eller simulering; text- och
dokumentanalys, observation, eller intervju med kvalitativ eller kvantitativ ansats). 

 

 
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 delkurserna 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.  
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. 
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Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
  
För att få betyget Godkänd (G) skall den studerande kunna 

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

  
För betyget Väl Godkänd (VG) skall den studerande, förutom de som anges för betyget
Godkänd kunna: 

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
kursrapporten ingår sammanställning 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. 

 
Övrigt
Studievägledning 
Studievägledning sker i samverkan mellan kursansvarig institution och
Vägledningscentrum för lärarutbildning. 
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