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Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
-redogöra för fritidshemmets förutsättningar och uppdrag över tid
-diskutera kulturella mönster i samhälle och skola ur olika perspektiv exempelvis genus, klass
och etnicitet i relation till hur verksamheten kan organiseras
-redogöra för aktuell forskning och utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området
 
Färdighet och förmåga
-utifrån aktuell forskning reflektera över fritidshemmets förutsättningar och uppdrag i relation
till samhällsförändringar
-visa kännedom om vetenskapliga teorier och forskningsmetoder samt om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
-genomföra och sammanställa ett vetenskapligt arbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera och problematisera fritidshemmets uppdrag över tid
-kritiskt granska ett vetenskapligt arbete samt försvara ett vetenskapligt arbete

Kursens innehåll I kursen behandlas fritidspedagogiken och fritidshemmet ur ett historiskt och samtida
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perspektiv. Vidare studeras fritidslärarens uppdrag utifrån gällande styrdokument där
kulturella mönster i samhälle, skola och fritidshem är i fokus. I kursen ges en första
introduktion till ett vetenskapligt skrivande.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning 

Förkunskaper 22,5 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna termin 1 

Examinationsform  Individuellt muntligt framförande, seminarium
skriftligt arbete
 

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

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

Moment 
0010   Fritidspedagogikens och fritidshemmets historia 4 hp Betyg: AF

0020   Fritidspedagogikens kunskapsområde 8 hp Betyg: AF

0030   Vetenskapligt skrivande 3 hp Betyg: AF


