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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
-diskutera och problematisera elevers konsumtionsmönster i dagens medielandskap,
-visa insikt om samband mellan barns strukturellt betingade levnadsvillkor och deras val av
medier, kulturprodukter och kulturaktiviteter
 
Färdighet och förmåga
-kritiskt bearbeta information och debatt angående barns användning av media och
barnkulturprodukter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
-kritiskt tillvarata erfarenheter av forskningsresultat gällande barnkultur och medier
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera media och barnkulturs betydelse för barns identitetsskapande
-visa förmåga att värdera barnkulturprodukter utifrån  samhälleliga och etiska aspekter, i
synnerhet barns rättigheter utifrån barnkonventionen samt hållbar utveckling
-värdera betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för fritidshemsverksamheten

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 användning och tolkning
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av kulturprodukter och medier av skilda slag. I kursen ligger fokus på systematisering av
forskningsresultat, egna och andras erfarenheter gällande barnkultur ur samhälleliga och
etiska aspekter samt fritidshemmet roll i detta.  

Undervisning Föreläsningar, seminarier

Förkunskaper 120 hp inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem varav 30 hp VFU och 30
hp Bild eller motsvarande som krävs inom programmet.

Examinationsform Mediaproduktion i grupp, Seminarium.

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

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

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


