
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- diskutera och problematisera begreppen barnkultur och barns kultur samt barnperspektiv och
barns perspektiv
- visa kunskap om barns kulturproduktion och därtill relaterade estetiska lärprocesser
- visa insikt om samband mellan barns strukturellt betingade levnadsvillkor och deras val av
medier, kulturprodukter och kulturaktiviteter
- visa kunskap om barnkulturprodukter, insatta i ett historiskt såväl som aktuellt barnkulturellt
perspektiv
 
Färdighet och förmåga
- planera lärprocesser med utgångspunkt i aktuell barnkultur
- problematisera användningen av barnkulturprodukter, barnaktiviteter, samt debatten om
dessa utifrån köns- och åldersaspekter
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera barnkulturens betydelse för barns identitetsskapande
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll Kursen syftar till att ge grundläggande didaktiska kunskaper inom området barnkultur och
barns kultur, dvs kultur för barn och kultur av barn. Fokus riktas mot barns användning och
tolkning av kulturprodukter och medietexter av skilda slag. Genom skapande aktiviteter
studeras uttryck för barns intresse och engagemang som led i deras identitetsutveckling.
Studenten ges möjlighet att reflektera kring hur lärprocesser kan organiseras med
utgångspunkt i aktuell barnkultur - praktiker, texter, produkter och medier som är aktuella i
förhållande till fritidshemsverksamhetens barn. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten

Förkunskaper 120 hp inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, varav 30 hp ska vara VFU
och 30 hp bild.

Examinationsform Portföljexamination med muntliga redovisningar i grupp.
 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Barnkultur och medier 7,5 hp Betyg: AF


