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Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 
106 91 Stockholm 

Svante Arrhenius väg 21A registrator@buv.su.se 
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Kursbeskrivning 

Fritidspedagogik I: Lära i och om fritidshem  

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

Grundläggande nivå, helfart, inom Grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i fritidshem 

Kurskod: UE2102 

Vårterminen 2022 

 

Kursansvarig & examinator Elias le Grand, elias.legrand@buv.su.se 

Kursadministratör Bodil Lagerås, bodil.lageras@buv.su.se 

Lärare Eva Kane, eva.kane@buv.su.se  
Daniel Franzén, daniel.franzen@buv.su.se 

Kursens upplägg 

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 genom 
inlämning av kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgiften/-erna tillhandahålls i avsedd 
mapp i Athena i samband med kursstart (gå in på: Planeringar>Examination> 
Kompletteringsuppgifter). 
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Examinationsuppgifter 

Delkursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift 

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 vid kursstart. 

Inlämning sker senast 2022-06-03 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena (gå in på: 
Planeringar>Examination>Individuell skriftlig uppgift). 

Digital salstentamen 

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. 

Tentamen äger rum 2022-05-23, kl. 08:00–12:00 vid Stockholms universitet. 

Anmälan till att delta i den digitala salstentamen sker via Ladok. Deadline för anmälan är den 
13 maj för studenter som läser kursen VT22.   

Studenter som läst kursen tidigare terminer och som vill göra omexamination av den digitala 
salstentan ska kontakta kursadministratör för omregistering senast den 2 maj. Mer 
information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges via Athena i mitten av 
april.     

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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Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast två 
veckor (14 dagar) innan det angivna datumet för inlämning. 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. 

Instruktioner för uppgiften finns publicerade på Athena. 

Inlämningsdeadline: Senast 2022-08-12 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i avsedd mapp 
på Athena. Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

Omexamination, digital salstentamen  

Anmälan till att delta i den digitala salstentamen sker via Ladok. Deadline för anmälan är den 
10 augusti för studenter som läser kursen VT22.   

Studenter som läst kursen tidigare terminer och som vill göra omexamination av den digitala 
salstentan ska kontakta kursadministratör för omregistering senast den 1 augusti  Mer 
information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges via Athena i mitten av 
juni.     

Omtentamen äger rum 2022-08-19, kl. 08:00–12:00 vid Stockholms universitet. 
Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

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. 


