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Kursplan 

Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande, 15 
hp 
Media pedgagogy with focus on the storytelling of children 
and young people, 15 credits 
 

Kurskod: FM160G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Successiv fördjupning: GXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2020-12-15 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 50% Giltig från: HT 2021 
Undervisning 50%  

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå   

Särskild behörighet:  

120 högskolepoäng inom ett konstnärligt ämne inom film, foto, radio eller motsvarande. 

Urval 

Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I 

bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter 

värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med 

konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet. 

Undervisningsspråk 

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Kursinnehåll  

Studenten utvecklar metoder för att lyssna och intervjua barn så att barnens egna berättelser tar 

form. Studenten utvecklas sin förmåga att se och ta tillvarata barns rättigheter och deras 

delaktighet i den konstnärliga processen. Vidare syftar kursen till att utveckla studentens 

pedagogiska förmåga att lära och inspirera barn och unga att självständigt skapa 

mediaproduktioner. 
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Kursen består av följande delkurser:  

Hur berättelser tar form, 7,5 hp How stories take shape, 7.5 credits 

      

 

Mediaproduktion med barn och unga, 7,5 

hp 

Media production with children and young 

people, 7.5 credits 

 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, studiebesök, workshops och praktik med barngrupper. 

Lärandemål  

Hur berättelser tar form, 7,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. Kunna redogöra och reflektera kring olika metoder för att i en lärandeprocess ge barn 

och unga en större förmåga och önskan att hitta och utveckla sina egna berättelser. 

• 2. Kunna problematisera barns och ungas konstnärliga val i relation till olika 

lärandesituationer. 

• 3. Kunna reflektera över olika aspekter på egna och andras arbeten utifrån etiska dilemman 

som kan uppstå med barns och unga delaktighet i en konstnärlig process och produktion. 
 

Mediaproduktion med barn och unga, 7,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. Kunna skapa förutsättningar att för barn och unga illustrera hur en berättelse kan 

gestaltas på olika sätt och med olika tekniker 

• 2. Kunna kommunicera den egna inspelningstekniska förtrogenheten vidare till barn och 

unga med målsättningen att de ska gestalta sina egna berättelser 
 

Examination  

Hur berättelser tar form, 7,5 hp 

(1001) Examination sker genom en skriftlig och praktisk uppgift och ett examinerande 

seminarium. (lärandemål 1, 2 och 3) 

 

Mediaproduktion med barn och unga, 7,5 hp 

(1002) Examination sker genom en skriftlig och praktisk uppgift och ett examinerande 

seminarium. (lärandemål 1 och 2)      

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 

på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 

studenten. 
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Kurskrav  

- 

Läromedel 

Malena Janson (Red.) (2015/16) Introduktion till filmpedagogik. Vita duken som svarta tavlan, 

Gleerups 

Janson, Malena  (2017) Filmpedagogik - så funkar det!, SFI 

Mårtens, Ylva  (2009) Vad säger barnen, Atlas 

Eva Johanssons artikel; ”Att närma sig barns perspektiv- Forskare och pedagogers möten med 

barns perspektiv.”Institutet för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet 

Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årgång 8 NR 1-2 s. 42-57 ISSN 1401-6788. Valda delar.  

Hart, Roger A (1992) Children's participation, Unicef. Valda delar. Kan laddas ned från: 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf 

En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna, Prop. 

2017/18:164 (s.1-10) Kan laddas ner från: 

https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-

kommunal-kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-

201718164.pdf 

Ett antal aktuella, radioprogram, tv-program och filmer. 

Urval av aktuell relevant litteratur. 

Kursvärdering 

Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter S6239G Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande, 15 hp.  

Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med Digiped 30 hp 2DIGIG . 

Övrigt 

- 


