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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

90 hp konstnärlig högskoleutbildning.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Bild och form i kulturskolan

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på bild och form i kulturskolan i mötet med barn och unga. I kursen
ingår:
- gestaltande bildarbeten med didaktiska perspektiv
- teoretiska perspektiv på barn och ungas bildberättande
- bilder och mediers betydelser för hur bilder kommunicerar
- bildteori, begrepp och metod för att arbeta med bildsamtal
- praktiskt arbete med enklare digitala verktyg
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för och tillämpa didaktiska kunskaper i bildarbetet inom kulturskolan
- redogöra för barns och ungas bildberättande
- tillämpa kunskaper om bildkommunikativa budskap i arbetet med barn och unga
- använda sig av teorier och begrepp för att genomföra bildsamtal med barn och unga
- använda digitala verktyg för bild och form för arbete inom kulturskolan
Undervisning

Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och
gestaltande processer. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.
Kompensering kan ske om student missar seminarium eller workshop genom av kursansvarig angiven
ersättningsuppgift.
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Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras genom en individuell examinationsportfolio med didaktiska reflektioner och visuellt
material.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b) Betygsskala
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 100 %.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang – används betyget E.
Själva betygsbeslutet skjuts upp tills komplettering inkommit. Studenten får inledningsvis inget betyg, utan
meddelas en kompletteringsuppgift för att kunna nå upp till godkänt. Om studenten inte inkommer med en
tillräckligt förbättrad uppgift inom utsatt tid ges betyget Fx.
Övergångsbestämmelser

I det fall kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet väsentligt har ändrats har studenten rätt att en gång per
termin, under en treterminsperiod, examineras enligt denna kursplan.
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Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.hsd.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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