HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

L9SL41

Slöjd 4a för lärare åk 7-9, 7,5 högskolepoäng

Sloyd 4a for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av HDK - Högskolan för design och konsthantverk 2017-04-05
att gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Konst 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk
Inplacering

Kursen kan även ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 7-9 (L1Ä79)
Huvudområde

Fördjupning

Slöjd

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med godkänt resultat från kurserna L9SL10 och L9SL20.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för kunskaper som utvecklats genom ett prövande och experimenterande
arbetssätt via material, redskap och hantverkstekniker
• beskriva hur det valda arbetsområdet relaterar till olika hållbarhetsperspektiv
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Färdigheter och förmåga

• planera och genomföra ett självständigt hantverksarbete utifrån en given
målsättning och med ett prövande och experimenterande angreppssätt
• insamla och bearbeta såväl vetenskapliga som andra relevanta källor utifrån det
valda arbetsområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• förhålla sig kritisk till såväl vetenskapliga som andra relevanta källor utifrån det
valda arbetsområdet
• reflektera kring prövande och experimenterande hantverksarbete ur ett
ämnesdidaktiskt perspektiv
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets kriterier
för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen utgår från ett prövande och experimenterande arbetssätt med fokus på
utforskande av materials möjligheter och begränsningar. Studenten ska relatera sitt
arbete i kursen till relevant forskning. I dialog med kursläraren väljer studenten ett
individuellt arbetsområde. Området utforskas därefter dels genom eget hantverkande,
dels genom studier av litteratur och andra källor. Arbetet med det valda materialet ska
inkludera olika perspektiv på hållbar utveckling. Den studerandes arbete inom kursen
relateras också till att som lärare leda en verksamhet med motsvarande fokus i
grundskolans slöjdundervisning.

Former för undervisning

Kursen kan ges som campus- eller distansutbildning med ett antal obligatoriska
campusträffar och som hel- eller delfartsutbildning. Undervisningen organiseras genom
föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och handledning.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Lärandemålen examineras genom:
• genomfört hantverksarbete
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• skriftliga och muntliga redovisningar
Studenten examineras vid kursens slut. Underlaget för examinationen är en samlad
bedömning av studentens prestationer under kursens gång.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyg godkänd (G) krävs att studenten uppnått de fastställda målen för kursen.
För betyg Väl Godkänd (VG) krävs förutom ovanstående, att den studerande visat
särskild förmåga till reflektion i experimentellt och utforskande arbete.
Kursvärdering

Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursens slut.
Utvärderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle.
En sammanfattning av kursvärderingen meddelas via GUL till de studenter som
genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Studenten står själv för material och kostnader vid eventuellt studiebesök.
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