Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Barns skapande och estetiskt lärande, 30 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 35-2. Kursansvariga lärare är vi, Yvonne Lindh och Ingela Fernström. Kontakta
oss om du har frågor om kursen på e-post yvonne.lindh@hig.se, ingela.fernstrom@hig.se eller telefon 073 – 273
36 18 (Yvonne), 070 - 202 78 75 (Ingela).

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 21 augusti – 3 september
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Barns skapande och estetisk lärande

Kurskod

PEG309

Anmälningskod

HIG-13101

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Jenny Jansson

Kontaktuppgifter

jenny.jansson@hig.se
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Kursupplägg
Hej och varmt välkommen till kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande”!
Vi startar kursen den 28 augusti klockan 12:30 – 15:30 i Valhall här på högskolan i Gävle. Då kommer vi att
ha kursintrodukion, en kortare genomgång av Estetiska lärprocesser, presentation av ämena bild, drama och
musik, vilka ingår i kursen, samt genomgång av studiehandledningen.
Kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande” innehåller gestaltande, processinriktat och estetiska arbete i
ämnena bild, musik och drama, samt teoretiska perspektiv. Lek och skapande verksamhet som
kommunikation behandlas och estetiska lärprocesser diskuteras ur olika perspektiv. Kursen behandlar såväl
ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet liksom ledarskap och pedagogisk dokumentation.
Mulitmediala digitala lärresurser diskuteras och problematiseras.
Kursen är indelad i fyra moment; bild, drama, musik och temaarbete. I varje moment ingår praktiska och
teoretiska uppgifter. Undervisningen kommer att bestå av workshops, föreläsningar, seminarier, enskilda
uppgifter och grupparbeten. Varje arbetspass är examinerande, vilket innebär att du måste deltaga aktivt på
lektionerna i det praktiska arbetet för att bli examinerad. Är du borta vid något tillfälle kan du få en extra
inlämningsuppgift. Vid sidan av de uppgifter som du gör under innedagar tillkommer praktiska uppgifter att
arbeta med hemma i respektive moment. Dessa uppgifter är examinerande. Examinerande textuppgifter
ingår i kursen. I studiehandledningen framgår kursmål, betygskriterier, såväl processkriterier som kriterier för
skrivuppgifter, samt inlämningsdatum.

Innedagar för kursen:
28, 29, 30 och 31 augusti
26, 27 och 28 september
7, 8 och 9 november
11, 12 och 13 december

Lärare på kursen är
i bild:

Ingela Fernström, Yvonne Lindh, Lena O Magnusson och Johannes Ramö Streith

i drama:

Kerstin Bragby, Lotta Grut och Eva Mattsson

i musik:

Annette Ivarsson och Britt-Marie Sandin Andersson

Kommunikationssätt
Information om kursen kommer i första hand ges via Blackboard. På Blackboard lämnar du också in dina
skriftliga kursuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas.
Vill du få tag i kursansvarig eller andra lärare rekomenderar vi mejlen. Frågor som rör ämnena ställs till
respektive lärare medan kursansvariga svarar på frågor om kursen som helhet.
Centrala genomgångar under momenten kommer att filmas och läggas upp på Blackboard. De examinerande
litteraturseminarierna kommer att genomföras i Adobe Connect. Information om dessa kommer att ges av
undervisande lärare i respektive ämne.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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