INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION
OCH LÄRANDE

LÖFA51 Konstarter estetik och lärande 2 för förskollärare, 15
högskolepoäng
Arts, Aesthetics and Learning 2 for Pre-School Teachers, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
2019-02-01 och senast reviderad 2020-03-18. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2020-03-18, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Medverkande institutioner
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Högskolan för scen och musik
Inplacering

Kursen ges på avancerad nivå inom ramen för Förskollärarprogrammet, men kan även
läsas som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Förskollärarprogrammet (L1FÖR)
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå
inom förskollärarutbildning eller motsvarande, inklusive Konstarter, estetik och lärande
1 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ50/LÖFÖ51), eller motsvarande.
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Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för konstens metoder och vad som kännetecknar konstnärliga processer
och estetiskt lärande
• beskriva hur olika perspektiv på konst, kultur och estetik kan förstås i relation till
uppdraget i förskolans verksamhet
Färdigheter och förmåga

• organisera och leda förskoleaktiviteter i bild eller musik, präglade av konstens
metoder och som anknyter till barns kulturella vardagsliv
• identifiera konstnärliga och didaktiska utmaningar i arbetet med estetiska uttryck i
förskolans verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt analysera estetiska uttryck, som form och som innehåll, för lärande i
förskolans verksamhet
• diskutera förutsättningar, såväl skriftligt som muntligt för deltagande i estetisk
verksamhet i förskolan som tar hänsyn till barns skilda samhälleliga villkor
Innehåll

Kursen behandlar förskolebarns lärande i olika konstarter med särskilt fokus på bild
och musik vilka utgör två fördjupningsinriktningar i kursen. Grundläggande färdigheter
i att använda röst, rytmik och rörelse som verktyg för estetiskt lärande i förskolan ges.
Centralt för kursen är vad som kännetecknar konstnärliga processer, konstens metoder
samt form och innehåll i ett estetiskt lärande. Vidare diskuteras och problematiseras hur
förskolläraren samt det omgivande samhället villkorar förutsättningar för barns
estetiska lärande. Kursinnehållet inriktas mot gestaltande arbete, där didaktiska
utmaningar diskuteras med utgångspunkt i aktuell forskning med koppling till
konstarter och lärande.

Former för undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och workshops. Arbetet sker
individuellt och i grupp.
Undervisningen är nätbaserad och genomförs helt och hållet via lärplattform och
digitala mötesrum, under vårterminen 2020, i enlighet med beslut Tillfällig avvikelse

LÖFA51 Konstarter estetik och lärande 2 för förskollärare, 15 högskolepoäng / Arts, Aesthetics and Learning 2
for Pre-School Teachers, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

3/ 4

från kursplaner på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande till följd av distansutbildning med anledning av
Coronavirus (COVID-19) (dnr GU 2020/956).
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Studenten examineras genom seminarietexter och workshops, grupparbeten samt en
individuell muntlig tentamen:
• Individuell skriftlig tentamen, (5 hp)
• Redovisningar, individuellt och i grupp samt reflekterande samtal (5 hp)
• Individuell muntlig tentamen vid kursens slut (5 hp)
Underlaget för examinationen är en samlad bedömning av studenternas prestationer
under kursens gång, genom skriftliga, gestaltande och muntliga redovisningar. Både
gemensamma och individuella prestationer ska tydligt kunna särskiljas och bedömas.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. Detta får inte
strida mot HF 6 kap 21 §.
Studenterna redovisar sitt lärande genom nätbaserade uppgifter, antingen
inlämningsuppgifter, seminariedeltagande, diskussionsuppgifter eller hemtentamen,
under vårterminen 2020, i enlighet med beslut Tillfällig avvikelse från kursplaner på
grund- och avancerad nivå vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
till följd av distansutbildning med anledning av Coronavirus (COVID-19) (dnr GU
2020/956).
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd
(VG).
• Provkod 1: Individuell skriftlig tentamen, (5 hp): Betyg U, G och VG
• Provkod 2: Redovisningar (5 hp): Betyg U och G
• Provkod 3: Individuell muntlig tentamen (5 hp): Betyg U, G och VG
För att få slutbetyg på kursen krävs betygsgraden G på samtliga examinationer. De
graderade kursmomenten (U-VG) är vägledande för slutbetyg för hel
kurs.Betygskriterier anges i separat kursdokument på Göteborgs universitets
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lärplattform (GUL).
Kursvärdering

Den avslutande kursvärderingen, som förutom studenternas synpunkter även innefattar
lärares dokumenterade erfarenheter, sammanställs till en rapport och görs tillgänglig för
berörda studenter och lärare. Rapporten ska vara vägledande för utveckling och
planering av nästkommande kursomgång.
Övrigt

Nätbaserad information och kommunikation via Göteborgs universitets lärplattform
används och dator med internetuppkoppling krävs, under vårterminen 2020, i enlighet
med beslut Tillfällig avvikelse från kursplaner på grund- och avancerad nivå vid
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande till följd av distansutbildning
med anledning av Coronavirus (COVID-19) (dnr GU 2020/956).
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