
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 genomgången kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- översiktligt redogöra för vetenskapliga teoribildningar kring kunskap och lärande ur ett
historiskt och nutida perspektiv
- identifiera kulturella och ideologiska antaganden, referensramar och perspektiv som
påverkar synen på kunskap och lärande, med särskilt fokus på fritidshemmet
 -redogöra för förutsättningar för barns lärande och utveckling i förhållande till konkreta
yrkessituationer i skolan och fritidshemmet
-visa förståelse för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfaranhet
 
Färdighet och förmåga:
- identifiera olika typer av publikationer med avseende på vetenskaplig kvalitet och lokalisera
sådana med hjälp av en enkel databassökning utifrån kursspecifika frågor
 - genomföra en vetenskaplig observation och av denna urskilja tecken på lärande
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- söka och värdera digitala redskap vilka kan användas för barns lärande.



Sida 2 

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. 

Kursens innehåll Kursen innehåller teoretiska perspektiv på fritidshemmets verksamhet och lärande ur ett
historiskt och nutida perspektiv. Vidare behandlas kulturella och ideologiska antaganden,
referensramar och perspektiv som påverkar synen på kunskap och lärande. I kursen ingår
metodologisk undervisning avseende observation och databassökning. Därutöver introduceras
kommunikationsteknologi och digitala redskap och dess möjligheter att utforma
lärandemiljöer.

Undervisning Föreläsningar, seminarier	

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap
1b eller 1a1+1a2
 

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida
perspekt...
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