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Demokrati- och värdegrundsfrågor i ett mediaperspektiv, 7,5 hp
Democracy and Fundamental Values from a Media Perspective, 7,5 HE credits
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper om olika mediers och digitala 
miljöers påverkan på individen och samhället, med fokus på eleven i fritidshemmet och 
fritidshemmets demokrati och värdegrundsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. med utgångspunkt i fritidshemmets demokrati– och värdegrundsarbete visa kunskap 

om olika mediers och digitala miljöers möjligheter och risker,
2. kunna problematisera hur etnicitet, kön, kroppsideal och konsumtion framställs i 

medier och populärkultur,
3. visa förmåga att säkert och kritiskt kunna använda digitala verktyg i pedagogisk 

verksamhet,
4. visa kunskap om och kunna beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 

roll för den pedagogiska verksamheten,
5. visa god kommunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: FAR110 - Fritidspedagogiskt arbete I 15 hp och 
SMG105 - Svenska och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande 
matematiska människan 15 hp.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• enskild hemtentamen (lärandemål 1, 2, 4 och 5)
• seminarium, med enskild skriftlig förberedelse (lärandemål 1, 2 och 5)
• enskild redovisning av grupparbete (lärandemål 1, 3, 4 och 5)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

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

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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