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Kursens upplägg 

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem består av tre delkurser. Delkurs 1 och 3 ges 
under första halvan av terminen medan delkurs 2 ges under terminens andra halva.  

Delkurs 1, Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp 

Undervisningen är till viss del webbaserad och består av föreläsningar, seminarier, workshops, 
litteraturbearbetningar, projektarbeten och fältstudier.  
 

Delkurs 2, Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp 

Undervisningen är till viss del webbaserad och består av föreläsningar, seminarier, 
litteraturbearbetningar och fältstudier.  
 

Delkurs 3, Utomhuspedagogik, 1 hp 

I kursen ingår en introduktion till utomhuspedagogikens teori och praktik. Undervisningen 
består av föreläsning och seminarium. Varje seminariegrupp har egna tillfällen för ett 
tvådagarsseminarium där gruppens äventyr planeras, genomförs och av gruppen spelas in.  

Allmänt om kursen 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt 
när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. 
Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom 
att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

Närvaro 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro ska kompenseras i samråd med 
undervisande seminarieledare. Kompletteringsuppgift får du genom att kontakta den lärare 
som höll i seminariet.  

Examination 

Delkurs 1: Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp 

Delkursen examineras genom: 

Muntlig gruppredovisning – Yrkesrollsprojekt – grundlärare med inriktning mot 
arbete i fritidshem.  

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd. 
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I delkursen ingår ett projektarbete i grupp som utmynnar i en muntlig gruppredovisning  

Syftet med yrkesrollsprojektet är att studenten ska få tillgång till olika dimensioner av 
yrkesrollen genom ett vidgat perspektiv på professionen. Vid projektupptakten delas 
studenterna in i intressegrupper. I projektarbetet ingår fältstudier samt litteraturstudier. 
Grupperna ska genomföra intervjuer under sina fältstudier och välja ämnesrelevant litteratur. 
Projektet redovisas i en väl förberedd gruppredovisning innehållande resultat av intervjuerna 
från fältstudierna, litteraturhänvisningar samt en gestaltande del. För godkänt betyg ska 
samtliga studenter i projektgruppen ta ett likvärdigt ansvar både för projektet och 
redovisningen.  

Examinationsseminarium: Redovisning Yrkesrollsprojekt, enligt schema.  

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 

Detaljerad information om examinationsuppgiften kommer att ges vid föreläsning 
”Referenshantering samt information om individuell skriftlig uppgift” 

Den skriftliga uppgiften lämnas in i avsedd mapp i Athena senast 2021-04-06 kl. 17:00.  

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  För att kunna se ditt betyg 
på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara 
avklarade och godkända. 
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Delkurs 2: Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp 

Individuell hemskrivning 

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd. 

Uppgiften examinerar studentens förmåga att redogöra för och använda olika aktuella 
teoretiska perspektiv på barns lek och lärande. 

Instruktioner för examinationsuppgiften publiceras på Athena senast 2021-05-10. 

Inlämning sker senast 2020-06-04 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena. 

Digital tentamen 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 

(Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte för i den här 
examinationen. Vid ej godkänt betyg behöver studenten skriva omtentamen vid kommande 
examinationstillfälle.) 

Tentamen examinerar studentens förmåga 

• att redogöra för diskrimineringsgrunderna, 

• att visa kunskap om förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, 

• att reflektera kring begrepp som barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv, samt 

• att redogöra för fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund, inbegripet de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. 

Instruktioner för examinationsuppgiften publiceras på Athena senast 2021-04-12. 

Tentamen äger rum 2021-05-21, kl. 09:00–13:30 online via Exia. 

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska 
moment i kursen vara avklarade och godkända. 
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Delkurs 3: Utomhuspedagogik 1 hp 

Syftet med äventyrspedagogik är att studenten ska få kunskap om, och i att planera för och 
genomförande av ett äventyr. Tillsammans ska gruppen planera och utvärdera äventyr utifrån 
teorier om utomhuspedagogik med upplevelse- och lärandeaktiviteter i utomhusmiljöer med en 
tydlig koppling till kursinnehåll, styrdokument och teorier om utomhuspedagogik. 

Digital gruppredovisning 

Betygsskala: Tvågradig, godkänd/ underkänd 

Examinerar studentens förmåga 

• att självständigt och tillsammans med andra planera för och genomförande av samt 
utvärdera utomhuspedagogik. 

Mer information om uppgiften ges vid seminarium ”Introduktion till utomhuspedagogik”. 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att 
kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 
kursen vara avklarade och godkända. 

Omexamination 

Anmäl dig till omexaminationstillfällena genom att maila kursadministratören enligt de 
deadlines som anges för respektive examination nedan. Detta för att omexamination ska 
accepteras för inlämning och bedömning. Om du som student inte anmäler dig inom angivna 
tidsramar bedöms examinationen i mån av tid. 

Delkurs 1: Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp 

Muntlig redovisning 

Nästkommande omexamination för den muntliga examinationsuppgiften sker genom en 
muntlig redovisning för undervisande lärare. Val av tidpunkt sker i samråd med undervisande 
seminarieledare. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratören. 
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Individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till examinationen genom att maila kursadministratören senast den 2021-05-06. 

Instruktioner för den individuella skriftliga uppgiften kommer att publiceras i Athena under 
planeringar – examinationer senast den 2021-05-14. 

Deadline för inlämning av omexaminationen är 2021-05-28, kl. 17.00. Examinationen lämnas i 
Athena i under planeringar – examinationer. Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar 
efter inlämningsdeadline. 

Delkurs 2: Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp 

Individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till examinationen genom att maila kursadministratören senast den 2021-07-02. 

Instruktioner för den individuella skriftliga uppgiften kommer att publiceras i Athena under 
planeringar – examinationer senast den 2021-06-14. 

Deadline för inlämning av omexamination för den skriftliga examinationsuppgiften är den 2021-
08-16, kl. 17:00 i avsedd mapp på Athena. Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar efter 
inlämningsdeadline. 

Digital tentamen 

Anmäl dig till examinationen genom att maila kursadministratören senast den 2021-06-18. 

Datum: 2021-08-20 kl. 9:00-13:30 online via Exia. Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar 
efter inlämningsdeadline. 

Delkurs 3: utomhuspedagogik, 1 hp 

Om du har deltagit aktivt i grupparbetet och gjort allt som ingår i uppgiften men missat själva 
tillfället för redovisning så kan du ta igen redovisningen genom muntlig redovisning för 
undervisande lärare.  

Val av tidpunkt sker i samråd med undervisande seminarieledare. Student anmäler önskemål om 
omexamination till kursadministratören senast den 2021-03-12. 

Om du inte deltagit aktivt i grupparbetet och inte gjort det som ingår i uppgiften så ska du ta igen 
detta vid nästa tillfälle som kursen ges. Anmäl önskemål om detta till kursadministratören senast 
två veckor före kursstart.  
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Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad 
examination inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller 
om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras.  

Observera att möjlighet till komplettering inte ges för examinationen digital tentamen på 
delkurs 2 (Barn, barndom, lek och lärande). Student som erhåller ej godkänt betyg behöver därför 
skriva omtentamen. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 
examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 

Betyg på delkurs 1 och 2 vägs samman för betyg på hel kurs genom att bokstavsbetygen A-E 
omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg. Betyget på hela kursen sätts 
således genom ett viktat genomsnitt av delar av kurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. 

 
 


