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Kursbeskrivning  

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala 
lärprocesser, 7,5 hp            
Grundläggande nivå, helfart, inom Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem      
Kurskod: UB215Z                  
Höstterminen 2022 

 

Kursansvarig Josefine Krigh, josefine.krigh@buv.su.se  

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

Lärare Henrik Angetun, henrik.angetun@upplandsvasby.se  

Daniel Franzén daniel.franzen@buv.su.se  

Sofia Lindgren-Nolan,  sofia.lindgren-nolan@su.se  

Marielouise Jatta, marielouise.jatta@su.se  

Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se   

Marie Thistedt, marie.thisted@su.se  

Anna Wallin, anna.wallin@su.se  

Josefine Krigh   

 

Kursens upplägg  

En detaljerad studieplanering finns på kursens sida i lärplattformen Athena, som du kommer 
åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen (”Planering”) 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.  
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Närvaro  

Seminarier, handledningstillfällen samt workshops är obligatoriska. Frånvaro ska 
kompenseras i samråd med undervisande seminarieledare.   

Examinationsuppgifter 

Samtliga examinationer bör vara bedömda inom 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

Uppgift 1: Analys av intervju 

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd. 

Mål som examineras: 

- visa förmåga att utifrån principer för kvalitativ intervjumetodik undersöka och 
analysera fritidshemspedagogiskt arbete orienterat mot läsning, skrivning och 
matematik. 

Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena.  

Inlämning sker senast torsdagen den 5 januari kl. 12. 

i avsedd mapp i Athena (gå in på: Planeringar>Examination>Uppgift 1: Analys av intervju). 

Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 

Mål som examineras: 

- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,   
- visa kännedom om didaktiska kunskaper i läsning, skrivning och matematik, samt  
- visa förmåga att reflektera runt användandet av IKT i fritidshemspedagogiskt arbete 

Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena.  

Som en del i examinationen ingår att genomföra en pedagogisk planering. Uppgiftens 
innehåll finns på Athena. Din pedagogiska planering ska läggas som bilaga i din individuella 
skriftliga uppgift. PM: Pedagogisk planering 

Uppgiftens innehåll finns på Athena. 

Inlämning sker senast fredagen den 13 januari kl. 17.00 i avsedd mapp i Athena (gå in på: 
Planeringar>Examination>Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift). 

Uppgift 3: Gestaltande redovisning  

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd. 

Mål som examineras:  

– använda olika estetiska gestaltningsformer och kommunikativa verktyg, samt  

– identifiera och analysera ämnesövergripande lärprocesser. 

Instruktioner för examinationsuppgiften finns på Athena. 
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Redovisningen sker den tisdag den 10 januari och onsdagen den 11 januari (se Time-Edit-
schema för grupp-inledning). Redovisningen planeras för att äga rum utomhus om vädret 
tillåter. Inledning och avslut sker i anvisad lokal i schemat.  

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. 
Student som går kursen innevarande termin behöver inte anmäla sig till det ordinarie 
omexaminationstillfället.  

Student från tidigare termin anmäler sig till omexaminationstillfällena 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. I 
övrigt gäller att samtliga examinationer bedöms senast 15 arbetsdagar efter 
inlämningsdeadline. 

Omexamination, uppgift 1: analys av intervjuer   

Instruktioner för uppgiften finns publicerade på Athena. 

Inlämningsdeadline: Senast torsdagen den 20 februari kl. 17.00 lämnar du in examinationen i 
avsedd mapp på Athena. 

Omexamination, uppgift 2: individuell skriftlig uppgift 

Instruktioner för uppgiften finns publicerade på Athena. 

Inlämningsdeadline: Senast torsdagen den 20 februari kl. 17.00 lämnar du in examinationen i 
avsedd mapp på Athena.  

 

Komplettering av betyget Fx 

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

Betyg på hel kurs 

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst Godkänt eller E på examinationerna i kursen samt 
att alla uppgifter i kursen är fullgjorda. Kursen examineras – genom skriftliga, muntliga och 
praktiska uppgifter – med hjälp av olika bedömningsskalor varav en sjugradig betygsskala. 
Examination sker i samband med lektioner och seminarier och det kommer tydligt att framgå 
när dessa tillfällen infaller. Den sjugradiga skalan kommer att utvecklas med aktuella kriterier 
där lärarens indikatorer för bedömning kommer att vara relaterade till 
examinationsuppgiften.  

  


