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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• den samhälleliga och historiska kontextens betydelse för synen på fältet visuella 

medier och barn och unga
• visuella mediers roll för barns och ungas kultur- och identitetsskapande ur olika 

teoretiska perspektiv
• grundläggande visuellt berättande.

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• urskilja och analyser olika diskussioner och föreställningar om barn och unga och 

visuella medier och kunna relatera till en historisk och samhällelig kontext
• urskilja och analysera barns och ungas förståelse och användande av visuella medier 

i relation till kultur- och identitetsskapande funktioner
• analysera visuella medier.

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• olika teoriers användbarhet och lämplighet för att beskriva, analysera och tolka 

diskurser och praktiker vad gäller fältet visuella medier och barn/unga.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examinationen består av individuella skriftliga inlämningar.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Artiklar och filmer enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Successiv fördjupning
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: BUV100

Barn, unga och visuella medier, 7,5 hp
Children, Youth and Visual Media, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen har fokus på rörlig bild och visuella uttryck i olika medieformer, från film till sociala 
medier. Utgångspunkten är såväl ett barn- och ungdomskulturperspektiv där 
medieanvändandet sätts i relation till identitet, kultur och lärande, som samhälleliga 
institutioners och vuxenvärldens förhållningssätt till fältet. I anslutning till genomgångarna 
analyseras också estetiska uttryck och formspråk.
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