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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-17 och senast reviderad

2011-10-24. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-11-01. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

2. Inplacering
Kursen ges som del av specialisering inom lärarprogrammet och erbjuds även som fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För att räknas som specialisering

inom lärarprogrammet krävs godkänt resultat i Allmänt utbildningsområde termin 1 samt genomgången

inriktning om minst 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av inriktningen skall vara godkända vid

kursstart.

För att följa kursen som fristående kurs krävs genomgången barn- och ungdomspedagogisk utbildning,

lärarutbildning eller motsvarande kunskaper samt erfarenhet från pedagogiskt arbete i fritidshem, integrerad

skolverksamhet, öppen fritidsverksamhet eller motsvarande verksamhet.

 

4. Innehåll
Kursen fördjupar eller breddar innehållet från tidigare inriktningsstudier. Utifrån fältstudier i par och i grupp

diskuteras grunder för fritidspedagogisk verksamhet i och utanför skola och fritidshem. Kursens tre teman är

Masskultur och medievanor en del av dagens barndom. Inom detta tema studeras hur barn använder och

delar nya massmediala uttryck. Temat startar med en kartläggning av barns medievanor i olika åldrar med

stöd i forskning och i aktuella utredningar. Medierna prövas och diskuteras tillsammans med barn 9-16 år.
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PDG515, Fritidspedagogik för barn och unga, 15,0 högskolepoäng
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Huvudområde Fördjupning
Pedagogik och didaktik G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
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Nya mediers betydelse för identitetsutveckling och relationsskapande analyseras och diskuteras liksom

lärares uppdrag att stödja och utveckla barns egna intressen.  

Barns fritid intentioner, villkor och realitet. Fritid som vetenskap och som arena för lärande introduceras i

nästa tema. Barns och ungas fritidsvanor i olika uppväxtområden undersöks i riktade områdesstudier.

Statliga och kommunala intentioner granskas i relation till hur barn beskriver och använder miljöerna.

Ungdomsteoretiska perspektiv används för att diskutera barns och ungas gemensamma skapande av

identitet och sociala relationer i dessa olika fritidsmiljöer.  

Fritidshemmet introduktion till meningsfull fritid. Detta tema ringar in fritidshemmets uppdrag och

verksamhet med stöd i aktuell forskning. Begreppet fritidspedagogik diskuteras i relation till uppdraget att

verka som lärare i fritidshem. Utifrån erfarenheter från fältstudier i fritidshem diskuteras hur barn ges

reellt inflytande i verksamheten liksom vad som ryms i ett fritidspedagogiskt ledarskap. I en avslutande

syntes prövas planering av fritidshemsverksamhet. 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

redogöra för uppdraget att verka som lärare i pedagogisk fritidsverksamhet  

beskriva fritidshem som verksamhetsform och som arena för yngre skolbarns lärande  

diskutera hur barn och unga använder masskultur som stöd för gemensamt meningsskapande 

Färdighet och förmåga

tillsammans med andra kartlägga barns och ungas livsmönster och fritidsintressen med stöd i aktuell

forskning.  

göra pedagogiska och didaktiska överväganden för att verka som lärare i pedagogisk fritidsverksamhet där

barn ges möjlighet till reellt inflytande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

analysera och problematisera fritid som vetenskapligt område och som realitet i barns och ungas vardag  

reflektera över eget förhållningssätt i relation till uppdraget att stödja barns identitetsskapande och

relationsarbete  

värdera och diskutera hur barns olika uppväxtvillkor påverkar möjligheterna att skapa en meningsfull fritid 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Kursens mål examineras genom två muntliga gruppredovisningar med IT-stöd samt vid två obligatoriska

seminarier. Dessutom ingår en enskild skriftlig examination.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är

praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst

tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt från

kursens tidigare uppläggning.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
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Bedömningskriterier anges i kursens studiehandledning.

 

9. Kursvärdering
Studenten ges möjlighet att göra skriftlig utvärdering av varje kurs. Resultat från kursvärdering meddelas

studentgruppen på den aktuella kursen samt för nästa studentgrupp som läser kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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6. Litteratur

Obligatorisk litteratur och nätbaserat underlag:

Bennerstedt, Ulrika, Ivarsson, Jonas, & Linderoth, Jonas (accepted). How gamers manage 
aggression. Situating skills in collaborative computer games. The International Journal of 
Computer-Supported Collaborative Learning.

Gustafson, Katarina (2006) Vi och dom i skola och stadsdel. Barns identitetsarbete och sociala 
geografier. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 111. Uppsala (203 s) 
http:// www.uu.se

Göteborgs stad, Idrott och förening, frivan. Databas om barns fritidsvanor i Göteborgs
kommun. Nås via http://www.frivan.goteborg.se/

Haglund, Björn (2009). Fritid som diskurs och innehåll: En problematisering av
verksamheten vid 'after-school programs' och fritidshem. Ur Pedagogisk forskning
i Sverige, 2009: 1. (22 s)

Ihrskog, Maud (2006). Kompisar och kamrater. Barns och ungas villkor
för relationsskapande i vardagen. Växjö: Växjö universitet. (162 s)
http://www.divaportal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=517

Johansson, Inge (2011). Fritidshemspedagogik. Idé – ideal – realitet. Stockholm:
Liber. (109 s)

Karlsson Vestman, Ove (2000). Perspektiv på fritidspedagogik – en granskning av
verksamhetens filosofiska begrepp och ideologier. Opubl. paper presenterat vid
ENSAC Swedens årskonferens 2002. (15 s)

Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (2011). Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och
praktiker. Stockholm: Liber. (242 s)

Medierådet (2010). Mediebarn. Nätsajt om barns och ungas användning och upplevelser av
medier. http://www.medieradet.se

Skolverket (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen
och fritidshemmet. Lp11. http://www.skolverket.se/

Skolverket.(2007) Kvalitet i fritidshem. Allmänna råd och kommentarer.
http://www.skolverket.se/

Skolverket. (2010). Utveckling pågår. Om kvalitetsarbete i fritidshem. (50 s)
http://www.skolverket.se/


