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Om projektet 

Mediekompetens är en nyckelkompetens i ett samhälle där vardagen och arbetslivet i hög grad formas av digitaliseringen. Att 
hantera digitala medier är en del av vardagen för europeiska familjer idag, även på landsbygden. Vilken relevans användningen 
av digitala medier har för ett barn eller en ung person och i vilken riktning medieanvändningen utvecklas, beror till stor del på 
föräldrarnas medieutbildning. 

Vuxna blandar ofta ihop teknisk driftkompetens med omfattande mediekompetens. Barn och ungdomar behöver dock framför 
allt stöd i valet av medieinnehåll samt att bearbeta och reglera användningstiden. Målet med projektet är därför att ge föräldrar 
möjlighet att hantera ämnet och att informera dem tillräckligt. Ett sätt att stödja föräldrar i deras mediepedagogiska uppgift är 
genom ämnesrelaterade och institutionellt fristående föräldrakvällar. På så sätt kan mediepedagogisk kunskap och praktiska 
riktlinjer förmedlas på ett sätt som passar för vardagens föräldraskap i hemmet och kan arbetas fram i ett gemensamt utbyte. 

Genom internationellt samarbete tar MediaParents-projektet fram innehåll som gör det möjligt för vuxna med olika 
yrkesbakgrund att fortutbilda sig i ämnet och sedan genomföra mediepedagogiska föräldrakvällar. 

Det första steget i projektet är utvecklingen av ett utbildningskoncept i form av en läroplan (Intellectual Output 1 (IO 1)), som 
ligger till grund för utvecklingen av onlinekurser för att kvalificera sig som MediaParent-konsulter. 17 kurser utvecklades och 
ingick i läroplanen. Kursens innehåll definierades och delades upp i korta, lättillgängliga utbildningsenheter. Lärandemål 
formulerades också. Det stora antalet kurser gör det möjligt att utveckla ett specifikt utbud inom olika ämnen ur föräldrars och 
barns vardagliga medieliv. Detta kan öka motivationen att delta i en föräldrakväll. Det gör det också lättare för den blivande 
MediaParent-konsulten att specialisera sig på målgrupper. Läroplanens struktur och tillvägagångssätt kan överföras till andra 
projekt och kan användas av andra utbildningsinstitutioner.  
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Läroplan för MediaParents online e-lärande – Intellectual Output 1 
 

Målsättning:  Denna online-utbildning syftar till att utbilda vuxna med vilken yrkesbakgrund som helst för att bli MediaParent-konsulter. 
MediaParent-konsulter kan äntligen självständigt erbjuda ämnesrelaterade mediepedagogiska föräldrakvällar i 
utbildningsinstitutioner (till exempel skolor eller förskolor) eller fritidsanläggningar för barn och ungdomar, antingen på plats eller 
online. 

                                                  Utbildningen har 17 kurser, varav kurs 1 tar upp de allmänna grunderna i att driva en föräldrakväll och grunderna i mediepedagogik. 
Kurs 1 anses vara en obligatorisk kurs och huvudbehörigheten för att bli MediaParent-konsult. Den är INTE tänkt att användas för att 
genomföra en föräldrakväll med innehåll och material som lärs ut. 

                                                  Kurserna 2 16 är valbara kurser och tar upp olika mediepedagogiska ämnen, varvid innehållet i kurserna tar hänsyn till åldern på 
barnen i mediepedagogiken. Dels ger kurserna kunskap om ämnet för den deltagare som utbildar sig till MediaParent-konsult, dels 
ger de tips och material för att genomföra en föräldrakväll i motsvarande ämne. 

                                                  För att framgångsrikt ta examen som MediaParent-konsult krävs att den obligatoriska kursen 1 och minst en kurs från det valbara 
området är genomförd. 

  

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna med närliggande yrkesbakgrund (t.ex. föreläsare, socialsekreterare, pedagoger) eller vuxna med 
valfri yrkesbakgrund som är intresserade av att erbjuda en mediepedagogisk föräldrakväll antingen på plats eller online för föräldrar. 
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Obligatorisk kurs:  
Kurs 1: Allmänna grunder 
Kursbeskrivning:  Kurs 1 tar upp de grundläggande kunskaperna för att hålla en föräldrakväll och grunderna i mediepedagogik. Kurs 1 anses vara en obligatorisk kurs och 

ger nyckelkvalifikationer för att bli MediaParent-konsult. Den är INTE tänkt att användas för att genomföra en föräldrakväll med innehåll och 
material som lärs ut. 
 
Kursen behandlar de allmänna grunderna i mediepedagogiskt arbete med föräldrar, planering och genomförande av mediepedagogiska föräldrakvällar 
samt lär ut grunderna i mediepedagogik och mediekunskap. Den ger en överblick över medieanvändningen i familjer och bland barn och unga och 
uppmärksammar risker och möjligheter med digital medieanvändning. Vidare ger kursen en översikt över de viktigaste lagarna och barns rättigheter i 
relation till digitala medier och behandlar olika konfliktsituationer som kan uppstå under en föräldrakväll och deras lösningsstrategier. Avslutningsvis 
presenterar kursen de vanligaste frågorna som föräldrar ställer om mediepedagogik och ger möjliga förslag på svar. 
 
Kursen är uppdelad i moduler och gör det möjligt att erbjuda och genomföra mediepedagogiska föräldrakvällar på utbildnings(fritids)institutioner. 
Lärande främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen består av sex moduler som innehåller tips, 
praktiska övningar och feedbackfrågor.  

Innehåll Modul: Mediepedagogiska föräldrakvällar (Avsnitt: Mediepedagogiskt samarbete med föräldrar; Avsnitt: Mål för samarbete med föräldrar; Avsnitt: 
Grundläggande principer för varje föräldrakväll) 
Modul: Planera en föräldrakväll för medieutbildning (Avsnitt: Välja datum, tidsram och antal deltagare; Avsnitt: Rumslayout och teknik; Avsnitt: Välja 
ämnen och inbjudningar; Avsnitt: Föreläsarens roll; Avsnitt: Kulturellt lämpliga medier Utbildningsarbete; Avsnitt: PR; Avsnitt: Ytterligare material: 
Checklistor, planeringsblad, mallar) 
Modul: Genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll (Avsnitt: Hälsa välkommen och komma i rätt stämning; Avsnitt: Introduktion till innehåll; Avsnitt: 
Huvuddel; Avsnitt: Slutsats; Avsnitt: Metoder; Avsnitt: Uppföljning; Avsnitt: Utmaningen med föräldrakvällar online) 
Modul: Grunderna i media och medieutbildning (Avsnitt: Mediepedagogik/Mediekunskap/Medieutbildning; Avsnitt: Mediekunskapsmodellen enligt 
Dieter Baacke; Avsnitt: Medieutbildningens uppgifter; Avsnitt: Medieanvändning i familjen; Avsnitt: Smartphone- och internetanvändning av barn 
och unga; Avsnitt: Nätmobbning, Nätgrooming, Falska n yheter, Näthat, Sexting etc.; Avsnitt: Medieanvändningsavtal) 
Modul: Översikt över de viktigaste europeiska och nationella lagarna (Avsnitt: GDPR; Avsnitt: Upphovsrätt; Avsnitt: Skydd av minderåriga; Avsnitt: Barns 
rättigheter; Avsnitt: Säkerhetsinställningar) 
Modul: Hantera konflikter (Avsnitt: Föräldrars olika förväntningar; Avsnitt: Typiska konfliktsituationer och lämpliga lösningsstrategier; Avsnitt: 
Utveckla dina egna lösningsstrategier; Avsnitt: Erkänna mina gränser - Vad kan jag göra bortom dem? ; Avsnitt: Vanligast ställda frågor av föräldrar 
och möjliga svar) 
 

Lärandemål Modul: Mediepedagogiska föräldrakvällar  
Deltagarna kommer att kunna: 
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- ange de viktigaste aspekterna av vikten av mediepedagogiskt samarbete med föräldrar. 
- nämna kärninnehållet i målen för samarbetet med föräldrar och korrekt återge minst tre mål. 
- beskriva de grundläggande principerna för en föräldrakväll och korrekt samla ett urval från olika alternativ. 
 
Modul: Planera en mediepedagogisk föräldrakväll 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva talarens roll i allmänhet och formulera idéer och krav kring sin egen roll. 
- namnge grunderna i kulturellt relevant mediepedagogiskt arbete och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- ange, identifiera och korrekt tilldela kriterier för val av datum, tidsram och fastställande av antalet deltagare på en föräldrakväll. 
- ange vilken grundläggande teknisk utrustning som behövs för en föräldrakväll och förklara hur ett rum ska utformas. De kan identifiera lämpliga 
rumssituationer och korrekt namnge kriterierna för urval. 
- parafrasera kriterierna enligt vilka ett ämne väljs och kan återge och korrekt ordna kärnelementen i en inbjudan. 
- förklara pressarbetets relevans för en föräldrakväll, lista pressarbetets viktigaste instrument och identifiera påståenden eller exempel på ämnet 
pressarbete för föräldrakvällar som sanna eller falska. 
- använda MediaParents planeringsblad och utifrån det utveckla en föräldrakväll målmedvetet och självständigt. 
- genomföra en föräldrakväll med hjälp av MediaParents checklista. 
  
 
Modul: Leda en mediepedagogisk föräldrakväll   
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge metoder för att hälsa välkommen och komma i stämning under föräldrakvällen och återge dem från ett urval. 
- formulera en introduktion till innehållet. 
- organisera huvuddelens struktur och tillämpa den på sina egna ämnen. 
- namnge och ordna kärnelementen i en slutsats korrekt. 
- självständigt strukturera innehållet i en föräldrakväll och organisera innehållet på ett målinriktat och begripligt sätt. De kan tilldela givna inslag och 
passager från en föräldrakväll och lägga dem i rätt ordning. 
- känna till metoder för att motivera och aktivt involvera föräldrar i en mediepedagogisk föräldrakväll. 
- namnge metoder för att samla in feedback från deltagarna. 
- nämna det speciella med en föräldrakväll online. De kan förklara de tekniska kraven, förklara utmaningar och tillämpa metoder för digital 
förmedling. 
 
Modul: Grunderna i medie- och medieutbildning 
Deltagarna kommer att kunna: 
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- förklara och skilja mellan begreppen mediepedagogik, mediekunskap och medieutbildning. 
- återskapa mediekompetensmodulen enligt Baacke och korrekt lägga saknade element till en grafik. 
- beskriva och klassificera mediepedagogikens uppgifter. 
- tolka studier om medieanvändning i familjen och härleda resultat från dem. 
- återge grundläggande information från studier om smarttelefon- och internetanvändning och klassificera resultaten i relation till allmän 
medieanvändning. 
- förklara metoder för att bedöma möjligheter och faror med media och korrekt välja minst tre från ett urval. 
- förklara termer såsom nätmobbning, nätgrooming, falska nyheter, hatretorik och sexting och korrekt koppla dem till givna uttalanden. 
- förklara kärnidéerna i nationella medierättsliga principer och veta var de kan hämtas. 
 
Modul: Översikt över de viktigaste europeiska och nationella lagarna 
Deltagarna kan: 
- namnge det centrala innehållet i lagarna om dataskydd, upphovsrätt, skydd av minderåriga i media och barns rättigheter och korrekt fördela ämnen 
till lagarna. 
- tilldela lagarnas giltighet på nationell eller internationell nivå. 
- bestämma om lagar gäller vuxna eller barn och unga. 
- beskriva metoder för bättre dataskydd. 
- namnge didaktiska metoder med vilka kunskaper kan föras vidare till andra föräldrar. 
- översätta innehåll om dataskydd, upphovsrätt och personliga rättigheter på ett sådant sätt att det kan göras begripligt för barn och ungdomar. 
- tillämpa metoder för att följa föräldrar och barn i undervisningsprocessen och de kan namnge dem korrekt från ett urval. 
- namnge säkerhetsinställningar, förklara deras gränser och fördela och tilldela dem korrekt. 
- justera säkerhetsinställningar även på obekanta enheter och beskriva proceduren för andra.  
 
Modul: Konfliktlösning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- identifiera vanliga svårigheter och utmaningar på föräldrakvällar. 
- peka ut olika förhållningssätt till lösningar och korrekt koppla dem till givna exempel. 
- tillämpa lösningsstrategier för att lindra situationen och utveckla sina egna lösningsstrategier med hjälp av strategidokumentet. 
- sammanfatta de 10 viktigaste frågorna föräldrar ställer om (digitala) medier. De kan göra en lista på möjliga svar. 

Läraktiviteter Denna kurs ger den teoretiska grunden för alla efterföljande kurser och är därför obligatorisk för MediaParent-konsulter. Kunskapen är uppdelad i två 
områden: Dels inom området mediepedagogik, dels inom området att anordna en föräldrakväll. Undervisningen av innehållet stöds och åtföljs av 
videor, grafik, bilder, diagram etc. (sammantaget kallade E-Learning-element) som förtydligar eller fördjupar det som har lärts. Deltagarna 
uppmuntras att ta rollen som arrangör av en föräldrakväll medan de lär sig och att ta till sig och implementera innehållet ur detta perspektiv. 
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En övning i slutet av varje modul tjänar till att fördjupa det man lärt sig och för att förbereda för senare föräldrakvällar. Övningarna genomförs i form 
av självstudier. I slutet av kursen finns ett prov, varefter deltagarna kan ta del av någon av de angivna kurserna och kvalificera sig som MediaParents-
konsulter. Ytterligare material kommer att tillhandahållas efter framgångsrikt slutförande av provet. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Barnens ålder: 2–6 år (Valfria kurser) 
Kurs 2: Medievanor 
Kursbeskrivning Kursen behandlar medievanor hos barn mellan två och sex år och som växer upp med media. Den ger en översikt över de olika typerna av medier och 

hur de uppfattas i åldersgruppen och visar fördelarna med tidig medieutbildning. Vidare ger kursen en översikt över vilka medieupplevelser som kan 
överväldiga barn i denna åldersgrupp och hur man känner igen medier som är lämpliga för barn. Avslutningsvis visar kursen på familjens och den 
sociala miljöns betydelse i relation till barns medieanvändning och hur man lär sig och följer upp medieanvändningen i hemmet. 
 
Kursen är uppdelad i moduler och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"de yngsta barnens medievanor" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärande främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön 
på internet. Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Att växa upp med media (Avsnitt: Fakta och siffror, Avsnitt: Fördelar med tidig medieutbildning) 
Modul: Barns medieuppfattning (Avsnitt: Medietyper och hur de uppfattas, Avsnitt: Överväldigande medieupplevelser, Avsnitt: Identifiera media som 
lämpar sig för barn) 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön (Avsnitt: Barn, media, familj och den sociala miljön) 
Modul: Implementera medieutbildning hemma (Avsnitt: Vad är viktigt? - Lära sig att hantera media) 
Modul: Föräldrakväll om ämnet medievanor för barn mellan 2 och 6 år (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder 
passar ämnet? Avsnitt: Använda materialet) 

Lärandemål Modul: Att växa upp med media 
Deltagarna kommer att kunna: 
- nämna tillförlitliga nationella källor med studier om medieanvändning hos barn mellan 2 och 6 år. 
- klassificera resultaten av studierna och göra grundläggande uttalanden om 2- till 6-åringars mediebeteende. De kan tilldela de korrekta påståendena 
för denna åldersgrupp från givna påståenden om medieanvändning. 
- förklara vilka medier barn mellan 2 och 6 år använder ensamma eller tillsammans med sin familj, vilka aktiviteter de ägnar sig åt i vardagen, hur 
mycket tid de ägnar åt att använda media, vilket innehåll som är populärt i åldersgruppen och korrekt fördela denna kunskap till åldersgruppen. 
- nämna fördelarna med tidig medieutbildning. 
- självständigt erkänna utifrån givna data och information och härleda inom vilka områden tidig medieutbildning är nödvändig. De kan tilldela 
handlingspotentialer för att studera innehållet. 
Modul: Barns medieuppfattning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge olika typer av media och korrekt tilldela media till mediatyper. 
- beskriva barns uppfattning om media i denna åldersgrupp och korrekt tilldela denna uppfattning till medietyper. 
- förklara kriterier för överansträngande medieerfarenheter och klassificera medieerfarenheter därefter. 
- formulera rekommendationer för åldersanpassade medieupplevelser på föräldrakvällar. De kan självständigt välja stödtjänster enligt de 
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medieerfarenheter som föräldrarna beskriver. 
- namnge kriterier för media som är lämpliga för barn i denna åldersgrupp och klassificera media därefter. 
- namnge nationella kontrollinstrument för lämpligt medieinnehåll. 
 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön 
Deltagarna kommer att kunna: 
- klargöra vårdnadshavares/föräldrars inflytande på mediebruksbeteendet hos barn i denna åldersgrupp och korrekt namnge påverkande faktorer. 
- förklara varför föräldrarnas inflytande är stort. De kan identifiera påståenden om inflytande från vårdnadshavare/föräldrar som sanna eller falska. 
- förklara hur den sociala miljön och andra referenspersoner (lärare, vänner) påverkar denna åldersgrupps bruksbeteende och preferenser. 

 
Modul: Implementera medieutbildning hemma 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange vilka moment som hör till medieundervisningen och namnge dem. 
- reproducera och identifiera former av vägledning och stöd i medieanvändning och mediekonsumtion. 
- på grundval av de kunskaper som förvärvats i modulerna 1 och 2 i denna kurs om medieanvändning och medieuppfattning, fördela vägledning och 
stödtjänster för barn mellan 2 och 6 år. 
- namnge metoder med vilka medier (och deras användning) kan utforskas av barn i denna åldersgrupp. 
- definiera medieanvändningstider för åldersgruppen och namnge och korrekt tilldela fördelar och nackdelar. 
- definiera allmänna regler i familjen och vägleda föräldrar att översätta och formulera regler för sin egen familj. 

 
Modul: Föräldrakväll på temat medievanor för barn mellan 2 och 6 år 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera teman till en föräldrakväll på temat "Medievanor hos de yngsta barnen (2 6 år)". 
- nämna struktur- och designelementen på en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från kurs 1 och kurs 2. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Medievanor hos de yngsta barnen (2 6 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och peka på möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik, dokument etc. (sammantaget kallade E-
Learning-element). En övning i slutet av varje modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus här ligger på att 
ta upp ämnet i detalj. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehåll. 
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Kursen avslutas med ett prov som genomförs online och belönar deltagarna som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt slutförande av provet kommer deltagarna att få tillgång till utökat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet 
för den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 3: Reklam och små barn 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ämnet reklam, dess syften och inflytande på barn mellan två och sex år. Den ger en överblick över de olika typerna och formerna av 

media och visar hur även de yngsta barnen kan känna igen och namnge reklam. Vidare ger kursen en översikt över de viktigaste juridiska ramarna och 
kontrollinstanserna inom reklambranschen. Slutligen visar kursen hur medieutbildning på temat reklam kan lyckas hemma. 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Reklam och yngre barn" på 
utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet stärks av praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen består av fem moduler, som 
genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Reklam och dess inflytande på små barn (Avsnitt: Reklamens mål, Avsnitt: De mycket unga som målgrupp, Avsnitt: Hur påverkar reklam små 
barn?) 
Modul: Annonsmedier och reklamformer och hur små barn uppfattar dem (Avsnitt: De olika reklammedierna och reklamformerna, Avsnitt: Hur kan även 
små barn känna igen och namnge reklam?) 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan (Avsnitt: Rättsliga ramar och kontrollorgan) 
Modul: Reklam och medieutbildning (Avsnitt: Obligatoriska färdigheter, Avsnitt: Medieutbildning hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam och små barn (2 6 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar 
ämnet? Avsnitt: Använda tilläggsmaterialet) 

Lärandemål Modul: Reklam och dess inflytande på yngre barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge målen för reklam i allmänhet och identifiera dem korrekt från ett urval. 
- klargöra faktorer för barns relevans som målgrupp för reklam. 
- överföra effekten av reklam för barn mellan två och sex till föräldrars köpbeteende. 
- återspegla reklamfaktorerna för barn mellan två och sex år. 
- beskriva uppfattningen av innehåll hos barn i denna åldersgrupp. 
- beskriva (även med hänvisning till uppfattningen av innehåll) barns uppfattning om reklam och jämföra dessa. De kan klassificera hur barn i denna 
åldersgrupp förstår reklam och identifiera påståenden om detta som sant eller falskt. 
- förklara om och hur barn i denna åldersgrupp kan skilja mellan reklam och innehåll. 
 
Modul: Annonsmedia och formulär och hur de uppfattas av små barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge reklammedier och reklamformer. (Fokus särskilt på reklam i tryckt form och affischer, radioreklam, tv-reklam, reklam i appar, reklam på 
nätet). 
- särskilja reklammedier och reklamformer från varandra och korrekt tilldela villkoren. 
- namnge och beskriva vanliga reklamstrategier. 
- lista funktioner som gör det möjligt att känna igen reklam och korrekt identifiera dem från ett urval. 
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- förklara hur barn i denna ålder kan känna igen och namnge dessa egenskaper. 
 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan 
Deltagarna kommer att kunna: 
- visa vilka (nationella) rättsliga ramar som finns med avseende på reklam och var de kan hittas. 
- namnge de organ som övervakar efterlevnaden av dessa ramvillkor. 
- lista kontrollorganens uppgifter och innehåll och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- motivera vikten av att kontrollera reklambranschen för åldersgruppen 2-6: åringar. 
 
Modul: Reklam och medieutbildning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- använda kunskaperna från modul 1 och 2 för att härleda inom vilka områden barn i denna åldersgrupp behöver vägledning och undervisning. 
- fastställa vilka kompetenser barn i denna åldersgrupp behöver i samband med reklam. 
- reproducera metoder som kan användas för att träna barn i denna åldersgrupp att hantera reklam på ett reflekterande och kritiskt sätt. 
- formulera instruktioner och förslag för medieutbildning i hemmet. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam och små barn (2 6 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera agendan till en föräldrakväll på ämnet "Reklam och små barn (2 6 år)". 
- namnge designelement på en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa agendan och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 3. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Reklam och små barn (2-6 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument (sammantaget kallade 
eLearning-element). En övning i slutet av varje modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus 
ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Modul 4 
tjänar till att länka samman kunskapen från de tidigare modulerna, där deltagarna får hjälp och vägledning för medieutbildning och får stöd. Den sista 
modulen fokuserar på implementering av inhämtade kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 
Kursen avslutas med ett prov, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört prov får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
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genomförda kursen. 
Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 4: Mediekaraktärer 
Kursbeskrivning Kursen behandlar mediehjältar för barn mellan två och sex år och deras betydelse för barnen. Den ger en överblick över mediefigurer som följeslagare, 

deras funktion för orientering och identifiering. Vidare visar kursen hur mediefigurer kan påverka könsroller och reklam. Avslutningsvis visar kursen 
hur medieutbildning på temat mediefigurer kan lyckas på hemmaplan. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"mediefigurer" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. 
Kursen består av sex moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Vikten av mediekaraktärer för yngre barn (Avsnitt: Varför är mediekaraktärer så viktiga för små barn? Avsnitt: Mediefigurer som följeslagare, 
Avsnitt: Mediefigurer för orientering, Avsnitt: De mest populära mediefigurerna) 
Modul: Mediefigurernas inflytande på små barn (Avsnitt: Mediefigurer och könsroller, Avsnitt: Mediefigurer och reklam, Avsnitt: Mediefigurer och 
verkliga förebilder, Avsnitt: Medieutbildning i relation till barns favoritkaraktärer) 
Modul: Medieutbildning i relation till barnens medieförebilder. (Avsnitt: Medieutbildning och medieförebilder) 
Modul: Min föräldrakväll om ämnet mediekaraktärer (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar ämnet?, 
Avsnitt: Använd materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Vikten av mediekaraktärer för små barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva mediekaraktärernas betydelse för barn mellan två och sex år och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- kan nämna karaktärernas betydelse för att följa barn i deras utvecklingsuppgifter. 
- förklara vilken roll mediefigurer spelar som följeslagare. 
- illustrera hur mediekaraktärer kan ge orientering åt barn i denna åldersgrupp. 
- uppge populära mediekaraktärer för två- till sexåringar. 
 
Modul: Mediekaraktärernas inflytande på små barn 
Deltagarna kan: 
- lista minst tre möjligheter och risker vardera på grund av inflytande från mediepersoner. 
- beskriva hur mediefigurer påverkar könsrollerna i denna åldersgrupp. 
- specificera detta inflytande i relation till ämnena identitetsbildning, rollstereotyper och alternativa representationer. 
- nämna sambandet mellan mediefigurer och reklam och förklara det med hjälp av ett exempel. 
- förklara hur mediefigurer också kan fungera som ett komplement till verkliga identitetsfigurer. 
- härleda vilka likheter och skillnader fiktiva och verkliga förebilder har och klassificera dem. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till barnens medieförebilder 
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Deltagarna kommer att kunna: 
- ange varför medieutbildning i förhållande till mediefigurer är särskilt relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- namnge metoder för medieutbildning. 
- förklara vilka metoder som kan användas för att implementera mediepedagogik i relation till mediehjältar i denna åldersgrupp i hemmamiljö. 
- ta fram tips på hur föräldrar kan genomföra medieundervisning i hemmet. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Min föräldrakväll på temat mediekaraktärer 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslag till en föräldrakväll på temat "Mediefigurer (2 6 år)". 
- namnge designelementen på en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 4. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Mediefigurer (2 6 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet 
används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Den avslutande modulen fokuserar på implementering av inhämtade 
kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. 
Efter framgångsrikt slutförande av testet kommer deltagarna att få tillgång till förbättrat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på 
ämnet för den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 5: Spel / Kreativt mediearbete 
Kursbeskrivning Kursen behandlar digitala spel och kreativt mediearbete för barn mellan 2 och 6 år och deras betydelse för barnen. Den ger en överblick över de olika 

spelgenrerna och plattformarna samt möjligheter till kreativt mediearbete hemma. Vidare visar kursen på möjligheter, risker och utmaningar med 
digitala spel för åldersgruppen barn. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete 
(2 6 år)" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen 
består av tre moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Barnvänligt spelande för de yngsta (Avsnitt: Vilken roll spelar digitala (online) spel för de yngsta? Vilka möjligheter erbjuder digitalt spel? 
Avsnitt: Spelgenrer och plattformar; Avsnitt: Risker och utmaningar; Avsnitt: Kriterier för bedömning av (online)spel; Avsnitt: Medieutbildning i 
relation till barnvänligt spel i hemmet) 
Modul: Kreativt mediearbete - Att skapa och förstå media själv (Avsnitt: Vad är kreativt mediearbete och vilka fördelar erbjuder det för att utveckla 
mediekompetens? Avsnitt: Vad lär sig barn genom kreativt mediearbete? Avsnitt: Idéer för kreativt mediearbete hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (2 6 år) (Avsnitt: Hur kan jag anordna en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder 
passar ämnet? Avsnitt: Använda materialet) 

Lärandemål Modul: Barnvänligt spel för de yngsta 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva vilken roll digitala (online) spel spelar för barn mellan 2 och 6 år. 
- förklara vilka inlärningsmöjligheter och möjligheter digitala spel erbjuder för denna åldersgrupp. 
- namnge spelgenrer och särskilja dem från ett urval samt namnge olika plattformar för digitala (online) spel. 
- identifiera risker och utmaningar med digitala spel för denna åldersgrupp (till exempel reklam, dataskydd, problematiskt innehåll, överdrivet 
spelande) och utveckla sätt att minska och undvika dem. 
- namnfunktioner för bedömning av digitala (online) spel (till exempel åldersgränser, reklaminnehåll). 
- att självständigt undersöka okänt innehåll med avseende på dess lämplighet för denna åldersgrupp och klassificera dem efter egenskaper och 
klassificera dem i genrer. 
- förklara varför barn mellan 2 och 6 år behöver vägledning i val och bedömning av innehåll. 
- tydliggöra hur denna barninriktade handledning kan gå till och ge exempel på hur den kan se ut. 
 
Modul: Kreativt mediearbete - Skapa och förstå media 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beakta hur kreativt mediearbete definieras och vad som menas med det. 
- förklara fördelarna med kreativt mediearbete för att främja mediekunskap. 
- beskriva vilka lärandemöjligheter som skapas av kreativt mediearbete. 
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- beskriva idéer för kreativt mediearbete och utveckla egna idéer. 
- formulera rekommendationer för implementering hemma. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (2 6 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge delar av en föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete (2 6 år)" 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 5. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialen. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Spel/Kreativt mediearbete (2 6 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt 
sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av de 
dokument som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Barnens ålder: 7–12 år (Valfria kurser) 
Kurs 6: Medievanor  
Kursbeskrivning Kursen behandlar medievanor hos barn i åldern sju till tolv år och som växer upp med media. Den ger en översikt över de olika typerna av medier och 

hur åldersgruppen uppfattar dem och visar fördelarna med (tidig) medieutbildning. Vidare ger kursen en översikt över vilka medieupplevelser som kan 
överväldiga barn i denna åldersgrupp och hur man känner igen medier som är lämpliga för barn. Slutligen visar kursen på familjens och den sociala 
miljöns betydelse i relation till barns medieanvändning och hur man kan lära sig att hantera media i hemmet. 
 
Kursen är uppdelad i moduler och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"barns medievanor" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. 
Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Att växa upp med media (Avsnitt: Fakta och siffror, Avsnitt: Fördelar med (tidig) medieutbildning) 
Modul: Barns medieuppfattning (Avsnitt: Medietyper och deras uppfattning, Avsnitt: Överväldigande medieupplevelser, Avsnitt: Identifiera media som 
lämpar sig för barn) 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön (Avsnitt: Barn, media, familj och den sociala miljön) 
Modul: Implementera medieutbildning hemma (Avsnitt: Vad är viktigt? - Lära sig att hantera media) 
Modul: Föräldrakväll på ämnet medievanor för barn mellan 7 och 12 år (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder 
passar ämnet?, Avsnitt: Använda materialet ) 

Lärandemål Modul: Att växa upp med media 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange tillförlitliga nationella källor för studier om medieanvändningsbeteende hos barn mellan 7 och 12 år. 
- klassificera resultaten av studierna och göra grundläggande uttalanden om medieanvändningen hos 7 till 12-åringar. De kan tilldela de korrekta 
påståendena för denna åldersgrupp från givna påståenden om medieanvändning. 
- förklara vilka medier barn mellan 7 och 12 år använder ensamma eller tillsammans med sin familj, vilka aktiviteter de ägnar sig åt i vardagen, hur 
mycket tid de lägger ner på media, vilket innehåll (serier, karaktärer, spel, appar) som är populärt bland denna åldersgrupp och korrekt kombinera 
denna kunskap med åldersgruppen. 
- nämna fördelarna med medieutbildning för denna åldersgrupp. 
- omfatta och självständigt härleda utifrån givna data och information inom vilka områden medieutbildning är nödvändig.  
 
Modul: Barns medieuppfattning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge olika typer av media och korrekt härleda media till medietyper. 
- beskriva barns uppfattning om media i denna åldersgrupp och korrekt härleda denna uppfattning till medietyper. 
- förklara kriterier för överansträngande medieerfarenheter och klassificera medieerfarenheter därefter. 
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- formulera rekommendationer för åldersanpassade medieupplevelser på föräldrakvällar. De kan självständigt välja stödtjänster enligt de 
medieerfarenheter som föräldrarna beskriver. 
- namnge kriterier för media som är lämpliga för barn i denna åldersgrupp och klassificera media därefter. 
- namnge nationella kontrollinstrument för medieinnehåll. 
 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön 
Deltagarna kommer att kunna: 
- klargöra vårdnadshavares/föräldrars inflytande på medieanvändningen hos barn i denna åldersgrupp och korrekt namnge påverkande faktorer. 
- förklara varför föräldrarnas inflytande är stort. De kan identifiera påståenden om inflytande från vårdnadshavare/föräldrar som sanna eller falska. 
- förklara hur den sociala miljön och andra referenspersoner (lärare, vänner) påverkar denna åldersgrupps bruksbeteende och preferenser. 
 
Modul: Implementera medieutbildning hemma 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange vilka moment som hör till medieutbildningen och namnge dem. 
- reproducera och identifiera former av vägledning och stöd i medieanvändning och mediekonsumtion. 
- på grundval av de kunskaper som förvärvats i modulerna 1 och 2 om medieanvändning och medieuppfattning, ge vägledning och stödtjänster för barn 
mellan 7 och 12. 
- namnge metoder med vilka medier (och deras användning) kan utforskas av barn i denna åldersgrupp. 
- definiera medieanvändningen för åldersgruppen och namnge och korrekt ringa in fördelar och nackdelar. 
- definiera allmänna regler i familjen och vägleda föräldrar att formulera regler för sin egen familj. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat medievanor för barn mellan 7 och 12 år 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera innehåll för en föräldrakväll på temat "Medievanor hos barn (7 12 år)". 
- namnge delarna av en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa temat och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 6. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Barns medievanor (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 
 

Läraktiviteter Varje modul i denna kurs består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument (sammantaget 
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kallade E-Learning-element). Externa länkar till studier ger meningsfull bakgrundskunskap. En övning i slutet av varje modul gör det möjligt för 
deltagarna att tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Syftet är att deltagarna ska behandla ämnet i detalj och i relation till 
problemet. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehåll. 
Kursen avslutas med ett test som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt slutförande av testet kommer deltagarna att få tillgång till utökat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för 
den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 7: Reklam och barn 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ämnet reklam, dess syften och inflytande på barn mellan sju och tolv år. Den ger en översikt över de olika typerna och formerna av 

media och visar hur barn kan känna igen och namnge reklam. Fokus ligger på de olika formerna av online-annonsering. Vidare ger kursen en översikt 
över de viktigaste juridiska ramarna och kontrollinstanserna inom reklambranschen. Slutligen visar kursen hur medieutbildning på temat reklam kan 
lyckas hemma. 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Reklam och barn" på 
utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen består av fem 
moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Reklam och dess inflytande på barn (Avsnitt: Reklamens mål, Avsnitt: Barn som målgrupp, Avsnitt: Hur reklamen påverkar barn?) 
Modul: Annonser samt hur barn uppfattar dem (Avsnitt: De olika reklammedierna och reklamformulären, Avsnitt: Hur kan barn känna igen och namnge 
reklam?) 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan (Avsnitt: Rättsliga ramar och kontrollorgan) 
Modul: Reklam och medieutbildning (Avsnitt: Obligatoriska färdigheter, Avsnitt: Medieutbildning hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam och barn (7 12 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar 
ämnet? Avsnitt: Använda det extra materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Reklam och dess inflytande på barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge målen för reklam i allmänhet och identifiera dem korrekt från ett urval. 
- klargöra faktorer för barns (7 12 år) relevans som målgrupp för reklam. 
- överföra effekterna av reklam för barn mellan sju och tolv år till föräldrarnas köpbeteende. 
- sammanfatta faktorerna som påverkar reklam på barn mellan sju och tolv. 
- beskriva uppfattningen av innehåll hos barn i denna åldersgrupp. 
- beskriva (även med hänvisning till uppfattningen av innehåll) barns uppfattning om reklam och jämföra dessa. De kan klassificera hur barn i denna 
åldersgrupp förstår reklam och identifiera påståenden om detta som sant eller falskt. 
- kan avgöra om barn i denna åldersgrupp förstår avsikten med reklam. 
 
 
Modul: Annonsmedia och -former och hur barn uppfattar dem 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge reklammedier och reklamformer. (Fokus särskilt på: online-annonsering (YouTube, (barns) influencers // sociala nätverk, cookies, personlig 
reklam, Google), annonsering i appar, tv-reklam, reklam i tryckt form och affisch, radioreklam). 
- särskilja reklammedier och reklamformer från varandra och korrekt känna igen villkoren. 
- namnge och beskriva vanliga reklamstrategier. 
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- lista funktioner som gör det möjligt att känna igen reklam och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- förklara hur barn i denna ålder kan känna igen och namnge dessa egenskaper. 
- nämna vikten av online-annonsering i denna åldersgrupp.  
 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan 
Deltagarna kommer att kunna: 
- visa vilka (nationella) rättsliga ramar som finns och var de kan hittas. 
- namnge de organ som övervakar efterlevnaden av dessa ramvillkor. 
- lista kontrollorganens uppgifter och innehåll och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- motivera vikten av att kontrollera reklambranschen för åldersgruppen 7 12 år. 
 
Modul: Reklam och medieutbildning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- använda kunskaperna från modul 1 och 2 för att härleda inom vilka områden barn i denna åldersgrupp behöver vägledning och undervisning. 
- bestämma vilka kompetenser barn i denna åldersgrupp behöver i samband med (online)annonsering. 
- finna metoder som kan användas för att träna barn i denna åldersgrupp att hantera reklam på ett reflekterande och kritiskt sätt. 
- formulera instruktioner och förslag för medieutbildning i hemmet. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam och barn (7 12 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslag till en föräldrakväll på ämnet "Reklam och barn (7 12 år)". 
- identifiera delarna av en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från kurs 1 och kurs 7. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Reklam och barn (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa på möjligheter till förändring 
 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument (sammantaget kallade 
eLearning-element). En övning i slutet av varje modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus 
ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Modul 4 
tjänar till att länka samman kunskapen från de tidigare modulerna, där deltagarna får hjälp och vägledning för medieutbildning och får stöd. Den sista 
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modulen fokuserar på implementering av inhämtade kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 8: Mediekaraktärer/kändisar 
Kursbeskrivning Kursen behandlar mediehjältar och -förebilder för barn mellan 7 och 12 år och deras betydelse för barnen. Den ger en överblick över mediefigurer och 

deras funktion för orientering och identifiering. Vidare visar kursen hur mediefigurer kan påverka könsroller och (online)annonsering. Avslutningsvis 
visar kursen hur medieutbildning på temat mediefigurer kan lyckas i hemmet. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"mediefigurer och kändisar" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet förbättras av praktiskt material och den stödjande miljön på internet. 
Kursen består av fyra moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Vikten av mediekaraktärer och kändisar för barn (Avsnitt: Mediekaraktärer som följeslagare, Avsnitt: Mediekaraktärer för orientering, Avsnitt: De 
mest populära medieförebilderna) 
Modul: Mediekaraktärernas inflytande på barn (Avsnitt: Hur är mediekarakt
Mediekaraktärer och (online)reklam, avsnitt; Mediekaraktärer och levande rollmodeller) 
Modul: Medieutbildning i relation till barnens medieförebilder. (Avsnitt: Medieutbildning och medieförebilder) 
Modul: Föräldrakväll om ämnet mediekaraktärer och kändisar (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar 
ämnet? Avsnitt: Använda det extra materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Vikten av mediekaraktärer och kändisar för barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara vilka funktioner mediefigurer har för barn mellan 7 och 12 år i utvecklande uppgifter. 
- visa hur mediefigurer i denna åldersgrupp kan erbjuda orientering för att klara det dagliga livets utmaningar. 
- nämna populära medieförebilder för denna åldersgrupp. 
 
Modul: Mediekaraktärernas inflytande på barn 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara hur mediekaraktärer/kändisar uppstår och vilka olika former av mediekaraktärer/kändisar som finns. 
- namnge steg som tjänar till att känna igen formen av mediekaraktärer/kändisar. 
- jämföra olika kändisar från givna exempel och härleda vilken form av kändis de tillhör 
- förklara mediekaraktärernas inflytande på barn mellan 7 och 12 år. 
- korrekt klassificera och fördela möjligheter och risker och korrekt härleda dem från ett givet exempel. 
- beskriva mediekaraktärers inflytande på könsroller i relation till identitetsbildning, rollstereotyper och mångfald. 
- känner till former av sexism hos mediekaraktärer och kan korrekt peka ut och känna igen dem i exempel. 
- beskriva fenomenet imitation i sociala medier och korrekt spegla risker. 
- förklara vilken roll mediefigurer i denna åldersgrupp spelar i ämnet reklam. De kan lista olika former av reklam med mediekaraktärer. 
- ange vad influencers är och beskriv hur annonsering med influencers produceras. 
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- klassificera om exemplen som visas är reklam. 
- namnge hur mediekaraktärer och verkliga förebilder kompletterar varandra och kan särskiljas från varandra. Likheter och skillnader. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till barnens medieförebilder 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i relation till mediekaraktärer är särskilt relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- namnge metoder för medieutbildning. 
- förklara vilka metoder som kan användas för att implementera mediepedagogik i relation till mediehjältar i denna åldersgrupp på hemmaplan. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan genomföra medieundervisning i hemmet. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat mediekaraktärer och kändisar 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera punkter till en föräldrakväll på temat "Mediefigurer och kändisar (7 12 år)". 
- nämna inslagen i en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 8. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialen. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Mediefigurer och kändisar (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 
 
 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet 
används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Den avslutande modulen fokuserar på implementering av inhämtade 
kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. 
Efter framgångsrikt slutförande av testet kommer deltagarna att få tillgång till förbättrat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på 
ämnet för den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 9: Internet och Big data 
Kursbeskrivning Kursen behandlar komplexet av ämnena Internet och Big data (stora datamängder i webbtjänster som YouTube och Facebook) i relation till 

åldersgruppen barn mellan 7 och 12 år och dess betydelse för barn. Den ger en översikt över utvecklingen av internet och dess möjligheter och risker 
samt Big data och smarta hem i ungdoms- och dataskyddssammanhang. Dessutom ger kursen en översikt över de största problematiska innehållen och 
hur man hanterar dem. Slutligen visar kursen hur medieutbildning i ämnet kan lyckas hemma. 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Internet och Big data (7 12 år)" 
på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen består av fem 
moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Internet (Avsnitt: Varför barn älskar att vara online, Avsnitt: Möjligheter för våra barn, Avsnitt: Risk - Internetberoende) 
Modul: Sekretess och dataskydd (Avsnitt: Big data, Avsnitt: Smarta hem) 
Modul: Problematiskt innehåll (Avsnitt: Falska nyheter, Konspirationstänkande, Desinformation och åsikter, Avsnitt: Självmordsrisk, 
Självskadebeteende, Glorifiering av ätstörningar, Avsnitt: Extremism, Avsnitt: Pornografi) 
Modul: Medieutbildning i relation till Internetanvändning och Big data (Avsnitt: Medieutbildning - Hur kan jag följa med och stödja barn hemma?) 
Modul: Föräldrakväll om ämnet Internet och Big data (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar ämnet? 
Avsnitt: Använda det extramaterial som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Internet 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva internetanvändningsvanor för barn mellan 7 och 12 år. 
- lista de viktigaste online-aktiviteterna för barn i denna åldersgrupp och nämna minst tre. 
- beskriva hur internet påverkar barns utveckling och vilka designelement av online-innehåll barn reagerar på i synnerhet. 
- korrekt identifiera element i ett givet exempel på online-innehåll som barn tycker är attraktivt och korrekt förklara varför det är så. 
- ange vilka möjligheter och fördelar internet erbjuder för barn i denna åldersgrupp och kunna korrekt identifiera dessa från ett urval. 
- beskriva tecken på överdriven internetanvändning och namnkriterier som skiljer normal från beroendeframkallande användning. 
- ange var professionell hjälp kan hittas för internetberoende 
 
Modul: Integritet och dataskydd 
Deltagarna kommer att kunna: 
- göra en definition av Big data. 
- namnge områden där Big data är av stor betydelse och tillämpas. 
- förklara och klassificera aktuella diskussioner och förordningar kring ämnet dataskydd och Big Data. 
- spegla aktuella regler och diskussioner om integritet och Big Data. 
- göra en definition av smarta hem och namnge minst fyra enheter. 
- spegla aktuella regler och diskussioner om integritet och smarta hem. 
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- beskriva möjligheter och risker med smarta hem. 
- deltagarna kan identifiera integritetsrisker i ett föredömligt smart hem med olika enheter. 
 
Modul: Problematiskt innehåll 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara olika problematiska innehåll som falska nyheter, konspirationstänkande eller desinformation och fullständiga definitioner av termer, skilja 
termerna från varandra och namnge identifierande egenskaper. 
- beskriva procedurer för att kontrollera innehållets trovärdighet. 
- undersöka givet innehåll med avseende på dess trovärdighet och för att korrekt identifiera det. 
- förklara hur barn i denna ålder kan stöta på problematiskt innehåll som självmordsrisk, självskadebeteende, glorifiering av ätstörningar med mera 
- förmedla tips om åtgärder till föräldrar för möten med detta innehåll. 
- definiera begreppet extremism på internet och lista olika former av det. 
- beskriva det inflytande som extremistiskt innehåll kan ha på barn i denna ålder. 
- identifiera och rapportera kritiskt innehåll (som extremism, pornografi). 
- identifiera strategier för att skydda barn från problematiskt innehåll och få tips om hur man hanterar detta innehåll. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till Internetanvändning och big data 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i relation till internetanvändning, big data och problematiskt innehåll redan är relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- ange metoder för medieutbildning och förklara vilka metoder som kan användas för att implementera medieutbildning i relation till 
internetanvändning och Big data i denna åldersgrupp hemma. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan implementera medieundervisning hemma och hur de kan hantera dessa enheter och innehåll så säkert som möjligt. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat Internet och Big data 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera punkter till en föräldrakväll på temat "Internet och Big data (7 12 år)". 
- ange delarna för en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 9. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
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- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Internet och Big data (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt 
sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av de 
dokument som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 10: Social media och snabbmeddelanden 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ämnena "Sociala medier och snabbmeddelanden (7 12 år)" i relation till åldersgruppen för barn mellan 7 och 12 år och dess betydelse 

för de barnen. Den ger en översikt över de viktigaste online-plattformarna och meddelandetjänsterna samt de mest aktuella problematiska formerna av 
online-kommunikation, som "hatprat" eller "nätmobbning" och hur man hanterar dem. Den visar hur barn kommunicerar idag och vilka möjligheter 
och utmaningar detta medför. Avslutningsvis visar kursen hur medieutbildning i ämnet kan lyckas hemma. 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Sociala medier och 
snabbmeddelanden (7 12 år)" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på 
internet. Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Sociala medier och snabbmeddelanden (kommunikation) (avsnitt: Definition och översikt över de olika plattformarna och tjänsterna, avsnitt: 
YouTube, avsnitt: TikTok, avsnitt: Instagram, avsnitt: WhatsApp, avsnitt: Snapchat, avsnitt: Tellonym, avsnitt: Mötesplats för de "äldre" - Facebook 
och Twitter, avsnitt: Alternativ) 
Modul: Problematiska former av onlinekommunikation (Avsnitt: Hatretorik, Avsnitt: Cybermobbning, Avsnitt: Cybergrooming, Avsnitt: Sexting) 
Modul: De nya kommunikationsformerna (Avsnitt: Hur kommunikationen har förändrats och hur barn kommunicerar idag, Avsnitt: Möjligheter och 
utmaningar) 
Modul: Medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden (Avsnitt: Medieutbildning - Hur kan jag följa med och stödja barn hemma?) 
Modul: Föräldrakväll på ämnet sociala medier och snabbmeddelanden (7-12 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka 
metoder passar ämnet?, Avsnitt: Använda materialet som tillhandahålls) 

Learning outcomes Modul: Sociala medier och snabbmeddelanden (kommunikation) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ge fullständiga definitioner av begreppen sociala medier och snabbmeddelanden. 
- namnge de viktigaste plattformarna och förklara deras grundläggande funktion (vilket är huvudsyftet med varje plattform). 
- göra allmänna uttalanden om användningsvanorna för denna åldersgrupp på dessa plattformar. 
- förklara hur YouTube i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge aktuella 
YouTubers. 
- förklara hur TikTok i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge nuvarande 
framgångsrika TikTok-användare. 
- förklara hur Instagram fungerar i grunden och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge nuvarande 
framgångsrika Instagram-användare. 
- förklara hur WhatsApp i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur Tellonym i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur SnapChat i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur Facebook och Twitter i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och vara 
medvetna om att dessa plattformar inte längre används av barn i denna åldersgrupp. 
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- nämna alternativ till de tidigare nämnda populära tjänsterna och återge nyckelfakta och siffror. 
 
Modul: Problematiska former av online-kommunikation 
Deltagarna kommer att kunna: 
- nämna viktiga problematiska kommunikationsformer och återge definitioner av dessa former: 
- Hatretorik: känna till definitionen av termen, beskriva olika former, reflektera sätt att bemöta det. 
- Cybermobbning: känna till definitionen av begreppet, beskriva olika former, reflektera över handlingsstrategier för barn och vuxna. 
- Cybergrooming: känna till definitionen av begreppet, beskriv olika former, ge strategier för åtgärder för att skydda barn. 
- Sexting: känna till definitionen av begreppet, reflektera över risker, formulera tips till föräldrar för att hantera denna form. 
 
Modul: De nya kommunikationsformerna 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara hur kommunikationen har förändrats och hur barn kommunicerar idag. 
- klassificera och tolka möjligheter och risker. 
- illustrera utmaningarna med dataskydd, integritet och medieskydd för ungdomar och kommunikationsplattformar. 
- visa inflytandet och betydelsen av annonsering på dessa plattformar. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden redan är aktuellt i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- förmedla regler om beteende i chattar, nätetikett etcetera på ett begripligt sätt. 
- namnge metoder för medieutbildning, och förklara vilka metoder som kan användas för att implementera medieutbildning i relation till sociala 
medier, snabbmeddelanden och problematisk online-kommunikation i denna åldersgrupp hemma. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan implementera medieundervisning hemma och hur de kan hantera dessa enheter och innehåll så säkert som möjligt. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat sociala medier och snabbmeddelanden 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslag i en föräldrakväll på temat "Sociala medier och snabbmeddelanden (7 12 år)". 
- nämna delarna av en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 10. 
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- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialen. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Sociala medier och snabbmeddelanden (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 
1. 
- använda ytterligare material och visa på möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En översikt kommer att 
lista och förklara de vanliga plattformarna med korta definitioner i denna modul. Innehåll som redan har behandlats i andra kurser, såsom ämnet 
reklam, kommer att länkas för att främja kort-kors-inlärning. 
En övning i slutet av varje modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa 
det man lärt sig. Exemplet används för självstudier och för att befästa och tillämpa lärandet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av det 
material som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult efter framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt slutförande av testet får deltagarna tillgång till ytterligare MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 11: Spel / Kreativt mediearbete 
Kursbeskrivning Kursen behandlar digitala spel och kreativt mediearbete för barn mellan 7 och 12 år och deras betydelse för barnen. Den ger en överblick över de olika 

spelgenrerna och plattformarna samt möjligheter till kreativt mediearbete hemma. Vidare visar kursen på möjligheter, risker och utmaningar med 
digitala spel för åldersgruppen barn. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete 
(7 12 år)" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen 
består av tre moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Barnvänligt spelande (Avsnitt: Vilken roll spelar digitala (online) spel för barn? Vilka möjligheter erbjuder digitalt spel? Avsnitt: Spelgenrer och 
plattformar; Avsnitt: Let's Plays, Avsnitt: Risker och utmaningar; Avsnitt: Kriterier för bedömning av (online)spel; Avsnitt: Medieutbildning i relation 
till barnvänligt spel i hemmet) 
Modul: Kreativt mediearbete - Att skapa och förstå media själv (Avsnitt: Vad är kreativt mediearbete och vilka fördelar erbjuder det för att utveckla 
mediekompetens? Avsnitt: Vad lär sig barn genom kreativt mediearbete? Avsnitt: Idéer för kreativt mediearbete hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (7 12 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll kring ämnet? Avsnitt: Vilka 
metoder passar ämnet? Avsnitt: Använda materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Barnvänligt spelande 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva vilken roll digitala (online) spel spelar för barn mellan 7 och 12 år. 
- förklara vilka inlärningsmöjligheter och möjligheter digitala spel erbjuder för denna åldersgrupp. 
- namnge spelgenrer och särskilja dem från ett urval samt namnge olika plattformar för digitala (online) spel. 
- förklara vad Let's Plays är och varför de är så populära. 
- identifiera risker och utmaningar med digitala spel för denna åldersgrupp (till exempel cybergrooming, reklam/appköp/kostnadsfällor, dataskydd, 
problematiskt innehåll, överdrivet spelande) och utveckla sätt att minska och undvika dem. 
- namnfunktioner för bedömning av digitala (online) spel (till exempel åldersgränser, reklaminnehåll). 
- undersöka okänt innehåll med avseende på deras lämplighet för denna åldersgrupp och klassificera dem efter egenskaper och klassificera dem i 
genrer. 
- förklara varför och när barn mellan 7 och 12 behöver vägledning i val och bedömning av innehåll. 
- tydliggöra hur denna barninriktade handledning kan gå till och ge exempel på hur den kan se ut. 
 
Modul: Kreativt mediearbete - Skapa och förstå media själv 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange hur kreativt mediearbete definieras och vad som menas med det. 
- förklara fördelarna med kreativt mediearbete för att främja mediekunskap. 
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- beskriva vilka lärandemöjligheter som skapas av kreativt mediearbete. 
- beskriva idéer för kreativt mediearbete och utveckla egna idéer. 
- formulera rekommendationer för implementering hemma. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (7 12 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge delar av en föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete (7 12 år)" 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 11. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialen. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Spel/Kreativt mediearbete (7 12 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa på möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt 
sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av de 
dokument som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna ned statusen som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Barnens ålder: 13–18 år (Valfria kurser) 
Kurs 12: Medievanor 
Kursbeskrivning Kursen behandlar medievanor hos unga i åldern 13 till 18 år och som växer upp med media. Den ger en översikt över de olika typerna av medier och hur 

de uppfattas av åldersgruppen och visar nyttan av medieutbildning. Vidare ger kursen en översikt över vilka medieupplevelser som kan överväldiga 
unga och hur man känner igen åldersanpassade medier. Avslutningsvis visar kursen på familjens och den sociala miljöns betydelse i förhållande till 
ungas medieanvändningsbeteende och hur hanteringen av media kan läras in och ledsagas i hemmet. 
 
Kursen är uppdelad i moduler och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"ungdomars medievanor" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på 
internet. Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Att växa upp med media (Avsnitt: Fakta och siffror, Avsnitt: Fördelar med medieutbildning) 
Modul: Medieuppfattning hos unga (Avsnitt: Typer av medier och deras uppfattning, Avsnitt: Starka medieupplevelser, Avsnitt: Erkännande av 
åldersanpassade medier) 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön (Avsnitt: Unga, media, familj och social miljö) 
Modul: Implementera medieutbildning hemma (Avsnitt: Vad är viktigt? - Lära sig att hantera media) 
Modul: Föräldrakväll om ämnet medievanor för unga människor mellan 13 och 18 år (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet?, Avsnitt: 
Vilka metoder passar ämnet?, Avsnitt: Använda materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Att växa upp med media 
Deltagarna kommer att kunna: 
- nämna tillförlitliga nationella källor med studier om medieanvändningsbeteendet hos ungdomar i åldern 13 till 18 år. 
- klassificera resultaten av studierna och göra grundläggande uttalanden om medieanvändningen hos 13 till 18-åringar. Deltagare kan tilldela de 
korrekta påståendena för denna åldersgrupp från givna påståenden om medieanvändning. 
- förklara vilka medier ungdomar mellan 13 och 18 år använder ensamma eller tillsammans med sin familj, vilka aktiviteter de ägnar sig åt i vardagen, 
hur mycket tid de lägger ner på media, vilket innehåll (serier, karaktärer, spel, appar) som är populärt i denna åldersgrupp och korrekt fördela denna 
kunskap till åldersgruppen. 
- nämna fördelarna med medieutbildning för denna åldersgrupp. 
- erkänna och självständigt härleda utifrån givna data och information inom vilka områden medieutbildning är nödvändig. Deltagarna kan inse 
handlingspotentialer för att studera innehållet. 
 
Modul: Mediemottagande hos unga 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge olika typer av media och korrekt tilldela media till medietyper. 
- beskriva denna åldersgrupps uppfattning av media och korrekt tilldela denna uppfattning till medietyper. 
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- förklara kriterier för jobbiga medieerfarenheter och klassificera medieerfarenheter därefter. 
- formulera rekommendationer för åldersanpassade medieupplevelser på föräldrakvällar. De kan självständigt välja stödtjänster enligt de 
medieerfarenheter som föräldrarna beskriver. 
- namnge kriterier för åldersanpassade medier för denna åldersgrupp och klassificera media därefter. 
- namnge nationella kontrollinstrument för medieinnehåll. 
 
Modul: Familjens roll och den sociala miljön 
Deltagarna kommer att kunna: 
- klargöra vårdnadshavares inflytande på medieanvändningen hos ungdomar i denna åldersgrupp och korrekt namnge påverkande faktorer. 
- förklara varför föräldrarnas inflytande är stort. De kan identifiera påståenden om vårdnadshavares inflytande som sanna eller falska. 
- förklara hur den sociala miljön och andra referenspersoner (lärare, vänner) påverkar denna åldersgrupps bruksbeteende och preferenser. 
- förklara den speciella betydelsen av "kamratgruppen" för ungdomar. 
 
Modul: Implementera medieutbildning hemma 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange vilka moment som hör till medieutbildningen och namnge dem. 
- reproducera och identifiera former av vägledning och stöd i medieanvändning och mediekonsumtion. 
- på grundval av de kunskaper som förvärvats i modul 1 och 2 om medieanvändning och medieuppfattning, fördela vägledning och stödtjänster för 
ungdomar mellan 13 och 18 år. 
- nämna metoder med vilka medier (och deras användning) av ungdomar i denna åldersgrupp kan utforskas. 
- definiera medieanvändningstider för åldersgruppen och namnge och korrekt fördela fördelar och nackdelar. 
- definiera allmänna regler i familjen och vägleda föräldrar att formulera och tillämpa regler för sin egen familj. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat medievanor hos unga mellan 13 och 18 år 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslag till en föräldrakväll på temat "Medievanor hos ungdomar (13 18 år)". 
- nämna inslaget som används för en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att hålla en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från kurs 1 och kurs 11. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Medievanor hos unga (13 18 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa på möjligheter till förändring och utveckling. 
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Läraktiviteter Varje modul i denna kurs består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument (sammantaget 
kallade E-Learning-element). Externa länkar till studier ger meningsfull bakgrundskunskap. En övning i slutet av varje modul gör det möjligt för 
deltagarna att tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Syftet är att deltagarna ska behandla ämnet i detalj och i relation till 
problemet. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehåll. 
Kursen avslutas med ett test som genomförs online och belönar deltagarna med statusen som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. 
Efter framgångsrikt slutförande av testet kommer deltagarna att få tillgång till utökat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på 
ämnet för den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 13: Reklam 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ämnet reklam, dess syften och inflytande på ungdomar mellan 13 och 18 år. Den ger en översikt över olika typer och former av 

medier och visar hur unga kan känna igen och namnge reklam. Fokus ligger på de olika formerna av online-annonsering. Vidare ger kursen en översikt 
över de viktigaste juridiska ramarna och kontrollinstanserna inom reklambranschen. Slutligen visar kursen hur medieutbildning på temat reklam kan 
lyckas hemma. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt för MediaParent-konsulten att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat 
"reklam och unga" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. 
Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Reklam och dess inflytande på ungdomar (Avsnitt: Reklamens mål, Avsnitt: Unga som målgrupp, Avsnitt: Hur reklam påverkar ungdomar?) 
Modul: Annonsmedia och reklamformer och hur de uppfattas av ungdomar (Avsnitt: De olika reklammedierna och reklamformerna, Avsnitt: Hur kan unga 
människor känna igen och namnge reklam?) 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan (Avsnitt: Rättsliga ramar och kontrollorgan) 
Modul: Reklam och medieutbildning (Avsnitt: Obligatoriska färdigheter, Avsnitt: Medieutbildning hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam (13 18 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar ämnet? 
Avsnitt: Använda det extra materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Reklam och dess inflytande på ungdomar 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge målen för reklam i allmänhet och identifiera dem korrekt från ett urval. 
- klargöra faktorer för relevansen för ungdomar (13 18 år) som målgrupp för reklam. 
- överföra effekten av reklam till ungdomar mellan 13 och 18 år till föräldrars köpbeteende. 
- nämna faktorerna som påverkar reklam på ungdomar mellan 13 och 18. 
- beskriva hur barn i denna åldersgrupp uppfattar innehållet 
- beskriva, även med hänvisning till uppfattningen av innehåll, ungdomars uppfattning om reklam och jämföra dem. De kan klassificera hur reklam 
förstås av denna åldersgrupp och identifiera påståenden om detta som sant eller falskt. 
- kontrollera om denna åldersgrupp till fullo förstår avsikten med reklam. 
 
Modul: Annonsmedia och -former och hur de uppfattning av ungdomar 
Deltagarna kommer att kunna: 
- namnge reklammedier och reklamformer. (Fokus särskilt på: online-annonsering (YouTube, (barns) influencers // sociala nätverk, cookies, personlig 
reklam, Google), reklam i appar, tv-reklam, reklam i tryckt form och affisch, radioreklam). 
- särskilja reklammedier och reklamformer från varandra och korrekt tilldela villkoren. 
- namnge och beskriva vanliga reklamstrategier. 
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- lista funktioner som gör det möjligt att känna igen reklam och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- förklara hur ungdomar i denna ålder kan känna igen och namnge dessa egenskaper. 
- Nämn vikten av online-annonsering i denna åldersgrupp. 
 
Modul: Rättsliga ramar och kontrollorgan 
Deltagarna kommer att kunna: 
- visa vilka (nationella) rättsliga ramar som finns med avseende på reklam och var de kan hittas. 
- namnge de organ som övervakar efterlevnaden av dessa ramvillkor. 
- lista kontrollorganens uppgifter och innehåll och korrekt identifiera dem från ett urval. 
- motivera vikten av att kontrollera reklambranschen för åldersgruppen 13 18 år. 
 
Modul: Reklam och medieutbildning 
Deltagarna kommer att kunna: 
- använda kunskaperna från modul 1 och 2 för att utläsa inom vilka områden unga i denna åldersgrupp behöver vägledning och stöd. 
- bestämma vilka kompetenser denna åldersgrupp behöver i samband med (online)annonsering. 
- återge metoder som kan användas för att träna ungdomar att hantera reklam på ett reflekterande och kritiskt sätt. 
- formulera instruktioner och förslag för medieutbildning i hemmet. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat reklam (13 18 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslagen till en föräldrakväll på temat "Reklam (13 18 år)". 
- namnge elementen på en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från kurs 1 och kurs 12. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Reklam (13 18 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument (sammantaget kallade 
eLearning-element). En övning i slutet av varje modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus 
ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Modul 4 
tjänar till att länka samman kunskapen från de tidigare modulerna, där deltagarna får hjälp och vägledning för medieutbildning och får stöd. Den sista 
modulen fokuserar på implementering av inhämtade kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 



  Läroplan för MediaParents online eLärande 
 – Intellectual Output 1 
 

x 
 

39 

the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 14: Ungdomar och deras medieförebilder 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ungas mediala förebilder och deras betydelse för åldersgruppen mellan 13 och 18 år. Den ger en överblick över mediefigurer som 

påverkar ungdomar, deras funktion för orientering och identifiering. Vidare visar kursen hur mediefigurer kan påverka könsroller och 
(online)annonsering. Avslutningsvis visar kursen hur medieutbildning på temat mediefigurer kan lyckas på hemma. 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Unga och deras 
medieförebilder" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. 
Kursen består av fyra moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Vikten av mediakaraktärer och kändisar för ungdomar (Avsnitt: Mediekaraktärer som följeslagare, Avsnitt: Mediekaraktärer för orientering, 
Avsnitt: De mest populära medieförebilderna) 
Modul: Mediekaraktärernas inflytande på ungdomar (Avsnitt: Hur görs mediekaraktärer/kändisar? Avsnitt: Mediekaraktärer och könsroller, Avsnitt: 
Mediekaraktärer och (online)reklam, avsnitt; Mediekaraktärer och verklighetens förebilder) 
Modul: Medieutbildning i relation till unga människors medieförebilder. (Avsnitt: Medieutbildning och medieförebilder) 
Modul: Föräldrakväll på temat Unga och deras medieförebilder (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder 
passar ämnet? Avsnitt: Använda det extra materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Vikten av mediekaraktärer och kändisar för unga 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara vilka funktioner mediekaraktärer har för unga mellan 13 och 18 år i utvecklingsuppgifter. 
- spegla hur mediefigurer i denna åldersgrupp kan erbjuda orientering för att klara det dagliga livets utmaningar. 
- nämna populära medieförebilder i denna åldersgrupp. 
 
Modul: Mediekaraktärernas inflytande på ungdomar 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara hur mediekaraktärer/kändisar uppstår och vilka olika former av mediekaraktärer/kändisar som finns. 
- namnge steg som tjänar till att känna igen formen av mediekaraktärer/kändisar. 
- jämföra olika kändisar från givna exempel och härleda vilken form av kändis de tillhör 
- förklara mediepersonernas inflytande på ungdomar mellan 13 och 18 år. 
- korrekt klassificera och fördela möjligheter och risker och korrekt härleda dem från ett givet exempel. 
- beskriva mediekaraktärers inflytande på könsroller i relation till identitetsbildning, rollstereotyper och mångfald. 
- känna till former av sexism hos mediekaraktärer och kan korrekt peka ut och känna igen dem i exempel. 
- beskriva fenomenet imitation i sociala medier och korrekt spegla risker. 
- förklara vilken roll mediefigurer i denna åldersgrupp spelar i ämnet reklam. De kan lista olika former av annonsering med mediefigurer. 
- ange vad influencers är och beskriva hur annonsering med influencers produceras. 
- klargöra om exemplen som visas är reklam. 
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- nämna hur mediefigurer och verkliga förebilder kompletterar varandra och kan särskiljas från varandra. Likheter och skillnader. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till unga människors medieförebilder 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i förhållande till mediefigurer är särskilt relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- namnge metoder för medieutbildning. 
- förklara vilka metoder som kan användas för att implementera mediepedagogik i relation till mediehjältar i denna åldersgrupp hemma. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan genomföra medieundervisning i hemmet. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat Unga och deras mediala förebilder 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera punkter till en föräldrakväll på temat "Unga och deras mediala förebilder". 
- lyfta fram de olika delarna av en föräldrakväll om detta ämne. 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 13. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt sig. Exemplet 
används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. Den avslutande modulen fokuserar på implementering av inhämtade 
kunskaper på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsulter vid framgångsrikt slutförande. 
Efter framgångsrikt slutförande av testet kommer deltagarna att få tillgång till förbättrat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på 
ämnet för den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 15: Internet och Big data 
Kursbeskrivning Kursen behandlar ämneshelheten "Internet och Big data" och dess betydelse i relation till åldersgruppen unga mellan 13 och 18 år. Den ger en översikt 

över utvecklingen av internet och dess möjligheter och risker samt Big data och smarta hem i ungdoms- och dataskyddssammanhang. Dessutom ger 
kursen en översikt över de största problematiska innehållen och hur man hanterar dem. Slutligen visar kursen hur medieutbildning i ämnet kan lyckas 
hemma. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Internet och Big data (13 18 år)" 
på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen består av fem 
moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Internet (Avsnitt: Varför unga människor älskar att vara online, Avsnitt: Möjligheter för våra barn, Avsnitt: Risk - Internetberoende) 
Modul: Sekretess och dataskydd (Avsnitt: Big data, Avsnitt: Smarta hem) 
Modul: Problematiskt innehåll (Avsnitt: Falska nyheter, Konspirationstänkande, Desinformation och åsikter, Avsnitt: Självmordsrisk, 
Självskadebeteende, Glorifiering av ätstörningar, Avsnitt: Extremism, Avsnitt: Pornografi) 
Modul: Medieutbildning i relation till internetanvändning och Big data (Avsnitt: Medieutbildning - Hur kan jag följa med och stödja barn hemma?) 
Modul: Föräldrakväll om ämnet Internet och Big data (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder passar ämnet?, 
Avsnitt: Använda det extra materialet som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Internet 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva internetanvändningsvanor hos ungdomar mellan 13 och 18 år. 
- lista de viktigaste online-aktiviteterna för unga i denna åldersgrupp och nämna minst tre. 
- beskriva hur internet påverkar ungas utveckling och vilka element av online-innehåll särskilt barn i denna åldersgrupp reagerar på. 
- korrekt identifiera element i ett givet exempel på online-innehåll som ungdomar tycker är attraktivt och korrekt förklara varför det är så. 
- ange vilka möjligheter och fördelar internet erbjuder för barn i denna åldersgrupp och korrekt kan identifiera dessa från ett urval. 
- beskriva tecken på överdriven internetanvändning och kriterier som skiljer normal från beroendeframkallande användning. 
- ange var professionell hjälp kan hittas för internetberoende 
 
Modul: Integritet och dataskydd 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera en definition av Big data. 
- namnge områden där Big data är av stor betydelse och tillämpas. 
- förklara och klassificera aktuella diskussioner och förordningar kring ämnet dataskydd och Big Data. 
- reflektera över aktuella regler och diskussioner om integritet och Big Data. 
- formulera en definition av smarta hem och namnge minst fyra enheter. 
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- reflektera över aktuella regler och diskussioner om integritet och smarta hem. 
- beskriva möjligheter och risker med smarta hem. 
- identifiera integritetsrisker i ett föredömligt smart hem med olika enheter. 
 
Modul: Problematiskt innehåll 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara olika problematiska innehåll såsom falska nyheter, sexting, hatretorik, konspirationstänkande eller desinformation och fullständiga 
definitioner av termer, skilja termerna från varandra och namnge identifierande egenskaper. 
- beskriva rutiner för att kontrollera innehållets trovärdighet. 
- undersöka givet innehåll med avseende på dess trovärdighet och för att korrekt identifiera det. 
- förklara hur unga i denna ålder kan stöta på problematiskt innehåll som självmordsrisk, självskadebeteende, glorifiering av ätstörningar med mera 
- förmedla tips om åtgärder till föräldrar för möten med detta innehåll. 
- definiera begreppet extremism på internet och lista olika former av det. 
- beskriva det inflytande som extremistiskt innehåll kan ha på unga i denna ålder. 
- förklara att internet är den dominerande källan till pornografiskt material. De vet vilket inflytande pornografi kan ha på unga människor. 
- identifiera och rapportera kritiskt innehåll (som extremism, pornografi). 
- identifiera strategier för att skydda ungdomar från problematiskt innehåll och få tips om hur man hanterar detta innehåll. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till internetanvändning och Big data 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i relation till Internetanvändning, Big data och problematiskt innehåll är relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- nämna metoder för mediepedagogik och förklara vilka metoder som kan användas för att implementera medieutbildning i relation till 
Internetanvändning och Big Data i denna åldersgrupp hemma. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan implementera medieundervisning hemma och hur de kan hantera dessa enheter och innehåll så säkert som möjligt. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat Internet och Big data 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera punkter till en föräldrakväll på temat "Internet och Big data (13 18 år)". 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 15. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
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- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Internet och Big data (13 18 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa på möjligheter till förändring 

 
Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 

modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt 
sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av de 
dokument som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt genomfört test får deltagarna tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för den 
genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 16: Social media och snabbmeddelanden  
Kursbeskrivning Kursen behandlar temat "Sociala medier och snabbmeddelanden (13 18 år)" i relation till unga människor och dess betydelse för dem. Den ger en 

översikt över de viktigaste online-plattformarna och meddelandetjänsterna samt de mest aktuella problematiska formerna av online-kommunikation, 
såsom "hatpropaganda" eller "cybermobbning" och hur man hanterar dem. Den visar hur unga människor kommunicerar idag och vilka möjligheter och 
utmaningar detta medför. Avslutningsvis visar kursen hur medieutbildning i ämnet kan lyckas hemma. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Sociala medier och 
snabbmeddelanden (13 18 år)" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på 
internet. Kursen består av fem moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Sociala medier och snabbmeddelanden (kommunikation) (avsnitt: Definition och översikt över de olika plattformarna och tjänsterna, avsnitt: 
YouTube, avsnitt: TikTok, avsnitt: Instagram, avsnitt: WhatsApp, avsnitt: Snapchat, avsnitt: Tellonym, avsnitt: Möte Point of the "Gammal" - 
Facebook och Twitter, avsnitt: Alternativ) 
Modul: Problematiska former av online-kommunikation (Avsnitt: Hatretorik, Avsnitt: Cybermobbning, Avsnitt: Cyberrooming, Avsnitt: Sexting) 
Modul: De nya kommunikationsformerna (Avsnitt: Hur kommunikationen har förändrats och hur unga människor kommunicerar idag, Avsnitt: 
Möjligheter och utmaningar) 
Modul: Medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden (Avsnitt: Medieutbildning - Hur kan jag följa med och stödja unga i hemmet?) 
Modul: Föräldrakväll på ämnet sociala medier och snabbmeddelanden (13 18 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka 
metoder passar ämnet?, Avsnitt: Använda material som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Sociala medier och snabbmeddelanden (kommunikation) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- fullständiga definitioner av begreppen sociala medier och snabbmeddelanden. 
- namnge de viktigaste plattformarna och förklara deras grundläggande funktion (vilket är huvudsyftet med varje plattform). 
- göra allmänna uttalanden om användningsvanorna för denna åldersgrupp på dessa plattformar. 
- förklara hur YouTube i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge aktuella 
YouTubers. 
- förklara hur TikTok i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge nuvarande 
framgångsrika TikTok-användare. 
- förklara hur Instagram fungerar i grunden och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och namnge nuvarande 
framgångsrika Instagram-användare. 
- förklara hur WhatsApp i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur Tellonym i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur SnapChat i grunden fungerar och vad det används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror. 
- förklara hur Facebook och Twitter i grunden fungerar och vad de används till. De kommer att kunna återge nyckelfakta och siffror och vara 
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medvetna om att dessa plattformar inte längre används av barn i denna åldersgrupp. 
- nämna alternativ till de tidigare nämnda populära tjänsterna och återge nyckelfakta och siffror. 
 
Modul: Problematiska former av online-kommunikation 
Deltagarna kommer att kunna: 
- nämna viktiga problematiska kommunikationsformer och återge definitioner av dessa former: 
- Hatretorik: känna till definitionen av termen, beskriva olika former, reflektera sätt att bemöta det. 
- Cybermobbning: känna till definitionen av begreppet, beskriva olika former, reflektera handlingsstrategier för unga och vuxna. 
- Cybergrooming: känna till definitionen av begreppet, beskriva olika former, ge strategier för åtgärder för att skydda unga. 
- Sexting: känna till definitionen av begreppet, reflektera risker, formulera tips till föräldrar för att hantera denna form. 
 
Modul: De nya kommunikationsformerna 
Deltagarna kommer att kunna: 
- förklara hur kommunikationen har förändrats och hur unga människor kommunicerar idag. 
- klassificera och tolka möjligheter och risker. 
- illustrera utmaningarna med dataskydd, integritet och medieskydd och kommunikationsplattformar. 
- visa inflytandet och betydelsen av annonsering på dessa plattformar. 
 
Modul: Medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden 
Deltagare kan: 
- ange varför medieutbildning i relation till sociala medier och snabbmeddelanden är mycket relevant i denna åldersgrupp. 
- klassificera vilket innehåll som behöver tas upp inom området mediepedagogik. 
- förmedla regler om beteende i chattar, nätetikett etcetera på ett begripligt sätt. 
- namnge metoder för medieutbildning, och förklara vilka metoder som kan användas för att implementera medieutbildning i relation till sociala 
medier, snabbmeddelanden och problematisk onlinekommunikation i denna åldersgrupp hemma. 
- ta fram tips om hur föräldrar kan implementera medieundervisning hemma och hur de kan hantera dessa enheter och innehåll så säkert som möjligt. 
- klassificera problem orsakade av föräldrar och formulera lösningsstrategier. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat sociala medier och snabbmeddelanden 
Deltagarna kommer att kunna: 
- formulera inslag till en föräldrakväll på temat "Sociala medier och snabbmeddelanden (13 18 år)". 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 16. 



  Läroplan för MediaParents online eLärande 
 – Intellectual Output 1 
 

x 
 

47 

the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Sociala medier och snabbmeddelanden (13 18 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från 
kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En översikt kommer att 
lista och förklara de vanliga plattformarna med korta definitioner i denna modul. Innehåll som redan har behandlats i andra kurser, såsom ämnet 
reklam, kommer att länkas för att främja kort-kors-inlärning. 
En övning i slutet av varje modul låter deltagarna tillämpa och implementera den kunskap de har förvärvat. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa 
det man lärt sig. Exemplet används för självstudier och för att befästa och tillämpa lärandet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av det 
material som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med status som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. Efter 
framgångsrikt slutförande av testet får deltagarna även tillgång till ytterligare MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för 
den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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Kurs 17: Spel / Kreativt mediearbete 
Kursbeskrivning Kursen behandlar digitala spel och kreativt mediearbete för unga mellan 13 och 18 år och deras betydelse för unga. Den ger en överblick över de olika 

spelgenrerna och plattformarna samt möjligheter till kreativt mediearbete hemma. Vidare visar kursen på möjligheter, risker och utmaningar med 
digitala spel för unga. 
 
Kursen är moduluppbyggd och gör det möjligt att erbjuda och genomföra en mediepedagogisk föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete 
(13 18 år)" på utbildnings(fritids)institutioner. Lärandet främjas genom användbart praktiskt material och den stödjande miljön på internet. Kursen 
består av tre moduler, som genomgående åtföljs av tips, praktiska övningar och feedbackfrågor. 

Innehåll Modul: Spel (Avsnitt: Vilken roll spelar digitala (online) spel bland unga? Vilka möjligheter erbjuder digitalt spel? Avsnitt: Spelgenrer och plattformar; 
Avsnitt: Let's Plays, Avsnitt: Risker och utmaningar; Avsnitt: Kriterier för bedömning av (online)spel; Avsnitt: Medieutbildning i relation till spel 
hemma) 
Modul: Kreativt mediearbete - Att skapa och förstå media själv (Avsnitt: Vad är kreativt mediearbete och vilka fördelar ger det för att utveckla 
mediekompetens? Avsnitt: Vad lär sig barn och unga genom kreativt mediearbete? Avsnitt: Idéer för kreativt mediearbete hemma) 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (13 18 år) (Avsnitt: Hur kan jag organisera en föräldrakväll på ämnet? Avsnitt: Vilka metoder 
passar ämnet? Avsnitt: Använda material som tillhandahålls) 

Lärandemål Modul: Spel 
Deltagarna kommer att kunna: 
- beskriva vilken roll digitala (online) spel spelar för unga vuxna mellan 13 och 18 år. 
- förklara vilka inlärningsmöjligheter och möjligheter digitala spel erbjuder för denna åldersgrupp. 
- namnge spelgenrer och särskilja dem från ett urval samt namnge olika plattformar för digitala (online) spel. 
- förklara vad Let's Plays är och varför de är så populära. 
- identifiera risker och utmaningar med digitala spel för denna åldersgrupp (till exempel cybergrooming, reklam/appköp/kostnadsfällor, dataskydd, 
problematiskt innehåll, överdrivet spelande) och utveckla sätt att minska och undvika dem. 
- funktioner för bedömning av digitala (online) spel (till exempel åldersgränser, reklaminnehåll). 
- undersöka okänt innehåll med avseende på deras lämplighet för denna åldersgrupp och klassificera dem efter egenskaper och klassificera dem i 
genrer. 
- förklara om och när ungdomar mellan 13 och 18 behöver vägledning i att välja och bedöma innehåll. 
- tydliggöra hur denna vägledning kan gå till och ge exempel på hur den kan se ut. 
 
Modul: Kreativt mediearbete - Skapa och förstå media själv 
Deltagarna kommer att kunna: 
- ange hur kreativt mediearbete definieras och vad som menas med det. 
- förklara fördelarna med kreativt mediearbete för att främja mediekunskap. 
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- beskriva vilka lärandemöjligheter som skapas av kreativt mediearbete. 
- beskriva idéer för kreativt mediearbete och utveckla egna idéer. 
- formulera rekommendationer för implementering hemma. 
 
Modul: Föräldrakväll på temat spel och kreativt mediearbete (13 18 år) 
Deltagarna kommer att kunna: 
- nämna inslag på en föräldrakväll på temat "Spel och kreativt mediearbete (13 18 år)" 
- beskriva metoder för att genomföra en föräldrakväll på detta ämne och identifiera dem från ett urval. 
- sammanställa ämnet och metoderna för en (fiktiv) föräldrakväll med hjälp av kunskaperna från Kurs 1 och Kurs 17. 
- namnge och korrekt fördela tillämpningsområdena för tilläggsmaterialet. 
- använda tilläggsmaterialet på ett målinriktat sätt. 
- planera en (fiktiv) föräldrakväll på temat "Spel/Kreativt mediearbete (13 18 år)" med hjälp av checklistorna och planeringsbladet från kurs 1. 
- använda ytterligare material och visa möjligheter till förändring. 

Läraktiviteter Varje modul består av en teoretisk del av kunskapsöverföring, som kompletteras och stöds av videor, grafik eller dokument. En övning i slutet av varje 
modul gör det möjligt för deltagarna att tillämpa och implementera de förvärvade kunskaperna. Fokus ligger på att fördjupa och tillämpa det man lärt 
sig. Exemplet används för självstudier och för att konsolidera och tillämpa lärandeinnehållet. 
Den sista modulen fokuserar på genomförandet av det man lärt sig på föräldrakvällen och hjälper till med rätt val av metoder samt användning av de 
dokument som tillhandahålls. 
Kursen avslutas med ett test, som genomförs online och belönar deltagarna med statusen som MediaParent-konsult vid framgångsrikt slutförande. 
Efter framgångsrikt genomfört test får deltagarna även tillgång till avancerat MediaParent-material för att genomföra en föräldrakväll på ämnet för 
den genomförda kursen. 

Tidstillgång (IO 4) Ska definieras 
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