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Kursens upplägg 

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem består av tre delkurser. Delkurs 1 och 3 ges 
under de fem första veckorna i termin ett medan delkurs 2 ges under de fem sista veckorna 
under termin 1. I denna kursbeskrivning behandlas enbart delkurs 1 och 3.  

Delkurs 1, Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp 

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, och 
projektarbeten. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro ska kompenseras i samråd med berörd 
seminarielärare.  
 

Delkurs 3, Utomhuspedagogik, 1 hp 

I kursen ingår utomhuspedagogik.  Ansvarig för detta moment är Eva Kane. I denna del av 
kursen ingår tre seminarium; ett förberedande seminarium, seminarium samt ett uppföljande 
seminarium. Varje grupp (A, B, C) har egna tillfällen för utomhuspedagogik, som alltså ligger 
parallellt med övriga moment i kursen.  

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. Kompletteringsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena.  

Frånvaro från den obligatoriska lägerverksamheten tas igen genom att du gör om momentet i en 
annan kursgrupp under samma termin/under en annan termin då kursen ges. Maila ansvarig 
lärare gällande möjligheten att ta igen frånvaro från obligatoriska moment vid ett annat tillfälle.  
 

Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska seminarier anses studenten inte ha gått kursen och 
måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle. 
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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. 

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.  

Betygsskala: tvågradig, godkänd/underkänd. 

Seminarieledare: Anneli Hippinen Ahlgren, Daniel Franzén 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 

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

Formalia 

• I den här kursen används referenssystemet APA. Vägledning till referenshantering enligt APA finns i 

dokumentet Guide för referenshantering som du hittar på Buv´s hemsida och på följande länk:  

Referensguider vid Buv  

• Ditt namn, personnummer, kursnamn och kurskod ska anges på examinationen. 

Försättsblad är frivilligt. Su´s logga får inte användas.  

https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/a-%C3%B6-om-studierna/referensguider-vid-buv-1.102388
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• Examinationen ska omfatta 2000 – 2500 ord exklusive eventuellt försättsblad och referenslista.  

• Typsnitt ska vara Times New Roman, teckenstorlek på brödtext ska vara 12, radavstånd ska vara 1,5.  

• Examinationen lämnas in i Word-format. 

 

Den skriftliga uppgiften bifogas i Athena den 28 september 12:00.  

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. 
 

 

Delkurs 3: Utomhuspedagogik 1 hp 

För att få godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera 
utomhuspedagogik (observera att hela den avsatta tiden behöver disponeras för 
genomförandet). 

Betygsskala: Tvågradig, godkänd/ underkänd 

Muntlig gruppredovisning 

Information om denna ges vid seminarium ”Introduktion till utomhuspedagogik” 

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen.  

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. 

Individuell skriftlig uppgift 

Sluttid för inlämning av omexamination för den skriftliga examinationsuppgiften är den 16/11, 
2022 kl 17.00. Examinationen bifogas i Athena. Student anmäler önskemål om omexamination 
till kursadministratören senast den 2/11, 2022. Examinationen bedöms senast 15 arbetsdagar 
efter inlämningsdeadline. 
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Delkurs 3: Utomhuspedagogik, 1 hp 

Nästkommande tillfälle för att ersätta missad utomhuspedagogik sker i nästa kursomgång av 
Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem, delkurs 2, HT22 (period D). Komplettering för 
ej godkänt planerande, genomförande eller utvärdering av utomhuspedagogiken sker efter 
överenskommelse med ansvarig lärare. 

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. 
 


