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Studiegång: Bild för skolår 6-9 och gymnasieskolan (270 hp) 
 
Ansvarigt profilråd: Profilrådet för tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner  
Studiegången genomförs i samarbete mellan Stockholms universitet och Konstfack. 
 
Utbildningen leder till en lärarexamen om 270 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå (AN) 
för skolår 7-9 och gymnasieskolan. För en examen mot gymnasieskolan krävs studier i ett 
andra ämne motsvarande 90 hp (termin 6-8). 
 
Termin 1 
 
Estetiska och tekniska läroprocesser I, 15 hp, GN   UE2009 
Introduktion till utbildningsvetenskapliga studier, läraryrket, profilområdets ämnes- och 
kunskapsinnehåll, idéhistoria och vetenskapsteoretiska perspektiv. Introduktion till 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och partnerområdet. VFU 4,5 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Didaktik I, Skolans kunskapsuppdrag, 7,5 hp GN  UDG05L  
Lärarens uppdrag att organisera för lärande och kunskapsutveckling. Pedagogiskt ledarskap, 
skolans styrdokument. VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, DOPA 
 
Pedagogik och utbildning, 7,5 hp GN   UC130P 
Utbildningshistoria samt värdefrågor ur ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv. Villkor för 
lärarens arbete. VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen 
 
Termin 2 
 
Bild, 30 hp, GN  - inriktning Konst och lärande I alt Design och lärande I alt Medier och 
lärande I   
Samtliga inriktningar omfattar gestaltningsstudier, teori och ämnesdidaktik – som egna 
moment eller integrerade med varandra. Innehåll: 
- bildpedagogiska, konst-, design- och medieteoretiska, historiska och samhälleliga frågor 
inom den visuella kulturen. 
- kontext, betydelseproduktion och reception inom konst, design och massbild. 
- gestaltningsarbete och workshops med hantverksbaserade och digitala medier, material och 
tekniker. 
- analys, dokumentation, kommunikation av processer och opponentarbete.  
- innehåll, uttrycksformer och arbetsformer utvecklade för skolan och andra lärande miljöer. 
 
VFU 7,5 hp 
Ansvarig högskola: Konstfack 
 
Termin 3 
 
Bild, 30 hp GN - inriktning Konst och lärande II alt Design och lärande II alt Medier och 
lärande II   
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I den andra delen av studierna breddas kunskaperna inom respektive inriktning. De innehåller 
nya moment men de övergripande frågorna har samma karaktär som i den första delen men 
nivån på lärandemålen är fördjupade. 
 
VFU 7,5 hp 
Ansvarig högskola: Konstfack 
 
Termin 4 
 
Specialpedagogik, 7,5 hp, GN  
VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen 
 
Barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp, GN  
VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap  
 
Självständigt arbete, 15 hp GN  
VFU 3 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Termin 5 
 
A. Fördjupningsspecialisering, 30 hp AN - inriktning Konst och lärande Fördjupning alt 
Design och lärande Fördjupning alt Medier och lärande Fördjupning 
  
För att få påbörja dessa fördjupningsstudier krävs godkänt betyg i de kurser (30 + 30 hp) som 
fördjupningsstudierna bygger på. Kurserna är ämnesfördjupningar och omfattas inte av något 
självständigt arbete. 
 
Studier i dessa kurser leder till en fördjupad förmåga att förstå, tillämpa och granska teorier 
och praktiker inom samtidens konst-, design- och mediepedagogiska fält. Kurserna omfattas 
av teoristudier och undersökande/gestaltande arbete där idéer och intentioner definieras och 
utvecklas. Kurserna arbetar också med att kritiskt granska, värdera och kommunicera 
gestaltade och vetenskapliga arbeten.  
Ansvarig högskola: Konstfack 
 
alternativt 
 
B. Ämne 2/breddning, 30 hp GN 
 
 
Termin 6 
 
A. Fördjupningsspecialisering, 30 hp AN - inriktning Konst och lärande Fördjupning alt 
Design och lärande Fördjupning alt Medier och lärande Fördjupning 
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För att få påbörja dessa fördjupningsstudier krävs godkänt betyg i de kurser (30 + 30 hp) som 
fördjupningsstudierna bygger på. Kurserna är ämnesfördjupningar och omfattas inte av något 
självständigt arbete. 
 
Studier i dessa kurser leder till en fördjupad förmåga att förstå, tillämpa och granska teorier 
och praktiker inom samtidens konst-, design- och mediepedagogiska fält. Kurserna omfattas 
av teoristudier och undersökande/gestaltande arbete där idéer och intentioner definieras och 
utvecklas. Kurserna arbetar också med att kritiskt granska, värdera och kommunicera 
gestaltade och vetenskapliga arbeten.  
Ansvarig högskola: Konstfack 
 
alternativt 
 
B. Ämne 2/breddningsspecialisering, 30 hp GN 
 
Termin 7 
 
Ämne 2/ breddningsspecialisering, 30 hp GN 
 
Termin 8 
 
Fördjupningsspecialisering - ämne 2, 30 hp AN alt breddningsspecialisering, 30 hp GN 
 
Termin 9 
 
Didaktik II, 7,5 hp, AN  
VFU 1 hp 
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, DOPA 
 
Pedagogik II, 7,5 hp, AN 
VFU 1 hp 
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen 
 
Självständigt arbete, 15 hp AN inom AUO  
 
 
 


