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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
 - redogöra för fritidshemmets uppdrag i relation till värdegrund och grundläggande
demokratiska värderingar
 - diskutera hållbar utveckling utifrån fritidshemmets uppdrag
 - redogöra för begreppen genus, etnicitet, klass och makt och hur man med hjälp av
begreppen kan analysera barns villkor och identiteter
 
Färdigheter och förmågor
 - hantera vetenskaplig akribi
 - tolka och förstå statistiska tabeller samt kunna göra enklare analyser av kvantitativa data
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-ta ställning till fritidshemmens uppdrag i förhållande till mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling, demokrati- och värdegrundsfrågor

Kursens innehåll I kursen relateras fritidshemmens uppdrag till mänskliga rättigheter, hållbar utveckling,

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKG027&revisionId=4697&lang=sv
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demokrati- och värdegrundsfrågor såsom till exempel social rättvisa. I kursen analyseras
fritidspedagogyrkets komplexitet utifrån perspektiv som behandlar genus, etnicitet, klass och
makt. Kursen innehåller metodiska övningar som syftar till en grundläggande förståelse för
och användning av statistik och andra kvantitativa data, samt analyser av olika vetenskapliga
texter.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, workshops, rollspel.

Förkunskaper Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a)
 

Examinationsform Examinerande seminarier och skriftliga uppgifter

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

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