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Kursen ges för
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erfarenhetsbaserad

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
producera och analysera visuella uttryck i olika medieproduktioner med
hantverksmässig och digital teknik
redogöra för och resonera kring didaktiska frågeställningar med koppling
till visuell kultur samt barn och ungas medieanvändning
analysera och tillämpa visuell kultur med olika process- och
produktionsstrategier
resonera om bildämnet utifrån skolans värdegrund
tillämpa riktlinjer för bedömning och betygsättning i bildundervisning samt
matriser som didaktisk resurs
söka, läsa och diskutera vetenskapliga arbeten inom det bildmässiga
området och visuell kultur.

Kursinnehåll
I kursen behandlas olika begrepp inom bildkommunikation, visuell kultur och
medieanvändning. I kursen laboreras även med att göra medieproduktioner och
bildmanipulationer med hjälp av digitala tekniker. I samband med detta görs
storyboards, vilket inkluderar bildmanus, ljudpåläggning, redigering av materialet
samt presentation av en slutgiltig produktion. I en del av kursen kopplas konstbild
och mediebild samman utifrån ett ämnesövergripande didaktiskt tema. I kursen
planeras ett sammanhängande bildområde utifrån ämnets syfte, centrala innehåll
samt kunskapskrav. Det innefattar att kunna variera arbetssätt och teknik på ett
genomtänkt sätt och med tanke på exempelvis ålder, genus, klass och etnicitet. I
kursen arbetas med bedömning och betygssättning inom bildområdet årskurs 1-6
i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer
Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbeten,
studiebesök och självständiga studier.
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Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt digital
bildportfolio.
För VG krävs VG på minst 9 hp.
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det
obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ
examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och
examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG
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Övrig information
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna
för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk
Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".
Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:
Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora
delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan
delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på
engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på
svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska.
Examinationsspråk är engelska.
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