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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15
hp, VT16
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via KronoX senast 10 dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

Hej och välkomna till kursen i estetiska lärprocesser!
Kursen är upplagd för att möjliggöra distansstudier, vilket betyder att undervisningen är
koncentrerad till ett fåtal tillfällen. Det i sin tur betyder höga krav på närvaro vid
kurstillfällena, samt en del skrivande och läsande mellan träffarna. Även praktiskt arbete
förekommer mellan träffarna som redovisas vid träffar på Högskolan eller via Blackboard.
Den första träffen är den 25 januari kl 9:00-15:30 i sal 31:219, här på högskolan i Gävle.
Det första seminariet är även examinerande.
För att se schema för kursen sök i kronox använd kurskoden BPG502 och välj även
campus och er termin. Eventuellt kan det bli ändringar i schema.
Ni kommer via Blackboard få information om uppgifter och eventuella ändringar.
Kursen innehåller två moment. Moment ett har fokus på reflektion kring estetiska
lärprocesser med utgångspunkt i workshops och litteraturen.
Moment två innehåller ett temaarbete som genomförs och redovisas.
Vi kommer i den här kursen se hur man kan gestalta kunskap, så detta kan vara ett
naturligt inslag i skolans alla ämnen.
Litteratur till momenten är följande:
Moment 1
Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan. (2004). Skolan och den radikala
estetiken. Lund: Studentlitteratur. sidor: kap. 1, 3, 4
Jederlund, Ulf (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och
lärande. (2., [omarb. och utök.] uppl.) . Stockholm: Liber. sidor: 263
Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (Red.) (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken.
Malmö: Gleerups. sidor: kap. 2, 6, 7 och 8
Wiklund, Ulla (2013). Föra tanken vidare: reflekterande arbetssätt i skolan. . Stockholm:
Lärarförbundets förlag. sidor: 171
Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (Red.) (2009). Estetiska lärprocesser. Lund:
Studentlitteratur. sidor: Valda sidor: 85
Nationella styrdokument för skolväsendet
Moment 2
Abildtrup Johansen Bodil, Rathe Anna Louise, Rathe Jørgen (1997). Möjligheternas barn i
möjligheternas skola: En pedagogisk profil från idé till verklighet. Stockholm: Utbildningsradion.
sidor: 184
Nilsson, Jan, Wagner, Ulla, Rydstav, Emma (2008). Vilja och våga. : Temaarbete i grundskolans
tidigare år. Lund: Studentlitteratur. sidor: 135 s
Aktuella artiklar tillkommer

Kommunikationssätt

I första hand kommer ni få information via Blackboard. Vill ni få tag i kursansvarig
eller andra lärare rekommenderas mejlen.
Kursvärdering
Efter vi haft vår sista träff kommer ni kunna fylla i en utvärdering av kursen.
Utvärderingen kommer att finnas på Blackboard.

Avdelningen för utbildningsstöd, november 2014

Väl mött!
Hanna Ahrenby

