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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna diskutera och problematisera olika perspektiv på estetiska och multimodala 
lärprocesser i förhållande till styrdokument och relevant teoribildning,

2. kunna tillämpa olika former av gestaltning i tematisk och ämnesövergripande 
undervisning,

3. visa ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till planering av 
ämnesövergripande undervisning i matematik och svenska med utgångspunkt i 
styrdokument och teorier om estetiska lärprocesser,

4. visa god språklig och kommunikativ förmåga genom tydlighet i skriftlig, muntlig och 
gestaltande framställning.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 hp inom programmet Grundlärare med inriktning mot 
arbete I förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 inklusive godkänt resultat på VFU-
delarna i kurserna: SMG104 - Svenska och matematik för grundlärare F-3: Den språkande 
matematiska människan och SGL210 - Svenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuellt skriftligt förberett seminarium (lärandemål 1, 3 och 4)
- gestaltande gruppredovisning med individuell bedömning (lärandemål 2, 3 och 4)
- individuell skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1, 3 och 4)

Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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