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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper för att kunna inkludera elever med 
olika förutsättningar, intressen och erfarenheter så att de ges möjlighet att utveckla 
självförtroende, positiva kamratrelationer samt inflytande och delaktighet i 
fritidsverksamheten.
 
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. visa förmåga att utifrån specialpedagogiska perspektiv stödja barns och ungdomars 
utveckling, välbefinnande och identitetsskapande,

2. visa insikter i de betingelser för inkludering och exkludering som gäller i 
fritidshemsmiljön så att elever med olika förutsättningar, intressen och erfarenheter 
ges möjligheter att utveckla självförtroende och goda kamratrelationer,

3. utifrån barns perspektiv kunna skapa förutsättningar för elever till inflytande och 
delaktighet i fritidshemmets verksamhet,

4. visa förmåga att kritiskt granska fritidshemmets verksamhet ur ett likvärdighets- och 
jämlikhetsperspektiv med särskild inriktning mot konflikthantering och 
kamratrelationer,

5. visa god kommunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på VFU-delarna I kurserna FAR110 Fritidspedagogiskt arbete I och SMG105 
Svenska och matetmatik för grundlärare mot fritidshem: den språkande och matematiska 
människan.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• enskild fältstudie vilken redovisas skriftligt och muntligt (lärandemål 1, 2 och 4)
• seminarier med enskilda skriftliga förberedelser (lärandemål 2, 3 och 4)
• enskild hemtentamen (lärandemål 4 och 5)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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