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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
-utifrån lärandeteorier beskriva hur lärande i olika former kan förenas i fritidshemmets
verksamhet,
-diskutera lärande och fritidshem i relation till begreppen fritid samt informellt och formellt
lärande
 
Färdighet och förmåga
-identifiera lärande utifrån språkliga och kulturella perspektiv samt sociala relationer i
fritidshemmets verksamhet
-diskutera fritidshemmets förutsättningar att beakta konventionen om barns rättigheter
-planera en lärandeaktivitet med utgångspunkt från verksamhetens mål med syfte att ge alla
elever möjligheter att utvecklas och lära
-visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla
för yrkesutövningen
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-med stöd av aktuell forskning analysera och kritiskt granska begreppen lärande och
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meningsfull fritid ur ett barnperspektiv där klass, kön och etnicitet ingår
-reflektera över de egna förutsättningarna för yrket
-visa självkännedom och empatisk förmåga

Kursens innehåll I kursen problematiseras begreppen fritid, formellt och informellt lärande samt språkliga och
kulturella pespektiv i relation till lärprocesser och fritidshemmet som lärandemiljö. Språkliga,
kulturella uttryckssätt samt sociala relationer är centrala. I kursen ingår verksamhetsförlagd
utbildning där studenten ges möjlighet att förvärva kunskaper om samverkan samt reflektera
över det egna yrkesvalet

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper 15 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 15 hp Fritidshemspedagogiska ämnesområdet.

Examinationsform Moment 0010: Muntlig och skriftlig examination.
Moment 0020: Individuell bedömning av praktiskt lärararbete.
 

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

Övriga föreskrifter På moment 0020 sätts något av betygen U, G eller VG.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

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

Moment 
0010   Fritidshemmet som lärandemiljö 7,5 hp Betyg: AF

0020   Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Betyg: UV


