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Kurskod: BOO100

Barnet och omvärlden I, 7,5 hp
The Child and Her Surroundings I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2015-02-27
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V15
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om flickors och pojkars inflytande 
och delaktighet i förskola/förskoleklass, samt samspel mellan förskola/förskoleklass och 
föräldrar/vårdnadshavare. Kursen syftar vidare till att problematisera hur barn påverkas och 
påverkar mediekonsumtion och medieanvändning.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:

1. kunna problematisera och diskutera  flickors och pojkars delaktighet och inflytande i 
förskola/förskoleklass med stöd av genus och barnperspektiv

2. visa kunskap om hur konstruktioner av genus- och barnperspektiv uttrycks i  
mediekonsumtion

3. kunna problematisera föräldrars/vårdnadshavares inflytande och delaktighet i 
förskolan/förskoleklass

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 
1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:

1. Muntligt seminarium med skriftlig inlämning av barns egna upplevelser av delaktighet och 
påverkan som redovisas muntligt med film. Dokumentationen problematiseras och diskuteras 
i grupp. Individuell skriftlig inlämning(mål 1).

2. Muntlig redovisning i grupp där flickor och pojkars mediekonsumtion problematiseras och 
diskuteras i seminarieform(mål 2) 

3. Muntlig individuell redovisning i grupp av en fältstudie i form av en föräldraintervju, 
analyseras och diskuteras i grupp(mål 3).
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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 framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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