
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
-Ha kännedom om  den klassiska retorikens elementära begrepp
-Visa kunskap om bokens, berättandets och läsningens möjligheter i fritidshemmets
verksamhet
-Visa insikt om elevers läsning och texthantering inom olika genrer
-Redovisa aktuell forskning gällande läsandets betydelse för barns kommunikation och
språkutveckling
 
Färdighet och förmåga
-genomföra en enkätstudie om läsvanor samt värdera resultatet
-använda retoriska modeller för att analysera argumentation i olika former och medier
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera texters betydelse för barns utveckling
-värdera berättandets betydelse i relation till fritidshemmets uppdrag

Kursens innehåll Kursen behandlar sociala och etniska aspekter på läsande, läsvanor och hur läsvanor kan
påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas textsamtal samt högläsningens betydelse och
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plats i fritidshemmet. Studenten ska även genomföra en enkätundersökning. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper 45 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
45 hp ämne inklusive 15 hp VFU inom det fritidpedagogiska ämnesområdet
22,5 hp Bild eller motsvarande som krävs inom programmet

Examinationsform Retorikuppgift, Enkätstudie, Skriftlig individuell inlämningsuppgift
 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Barn texter och berättande 7,5 hp Betyg: AF


