KURSER I FRITIDSPEDAGOGIK
Är du intresserad av att arbeta i fritidshem och vill veta mer om hur barn skapar mening och relationer där? Vill du lära dig mer om barns lek, fritid, relationer? Eller är du sugen på att gå en kurs i
utomhuspedagogik? Du som läst dessa kurser kan tillgodoräkna dig poäng i grundlärarprogrammets
inriktning mot arbete i fritidshem, om du väljer att söka dig vidare till det!

SÖK

senast 15 april
via antagning.se

Göteborgs universitet erbjuder hösten 2020 två fristående kurser inom fritidspedagogik:

Lek, relationer och fritid i fritidshem 7,5 högskolepoäng

studietakt: kvartsfart

kurskod: PDG559

Det här är kursen för dig som arbetar eller vill arbeta i fritidshem och skola och som har intresse av barn, barns
perspektiv och barns vardagsliv där. Kursen sätter fokus på barns lek och relationer och ger underlag för diskussioner om barns vardagsliv. Vi arbetar med observationer av lek och relationsarbete och du erbjuds en introduktion i fritidspedagogisk forskning för att tolka och förstå dessa observationer. Exempel på områden som vi
diskuterar är:
• Vad, var och hur leker barn och vad är okej i leken?
• Hur bildar vi relationer och hur kan vi stödja barn i deras relationsarbete?
• Vad är skillnad på uteslutning och mobbning?
Kursen går en fast kursförmiddag varannan vecka på Campus Rosenlund under hösten. Mellan träffarna arbetar du med mindre kursuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som 7,5 hp inom det fritidspedagogiska området i
grundlärarprogrammets inriktning fritidshem om du söker och antas dit.

Utomhuspedagogik 15 högskolepoäng

studietakt: kvartsfart

kurskod: PDG561

Kursen Utomhuspedagogik vänder sig till dig som vill arbeta, eller som redan arbetar, i förskola, förskoleklass,
fritidshem eller skola och som är intresserad av att utveckla det pedagogiska arbetet i olika utemiljöer. Kursen
sätter fokus på utemiljön som en arena för barns och ungas upplevelser och kompetensutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv och lyfter speciellt fram de möjligheter som uterummet erbjuder barn och unga i deras konstruktion av kunskap och identitet. Med utgångspunkt i årets olika årstider kommer du som kursdeltagare att få möta
på olika utemiljöer och pröva hur dessa kan användas som utgångspunkt för upplevelser och lärande.
Kursen är planerad att genomföras med undervisningen i olika utemiljöer i Göteborgsområdet. Undervisningen
kommer huvudsakligen genomföras fredag eftermiddag och hela lördagar. Kursen kan tillgodoräknas som 7,5 hp
inom det fritidspedagogiska området i grundlärarprogrammets inriktning fritidshem om du söker och antas dit.

Studievägledning
Har du frågor, vänd dig till vår studievägledare,
Lena Wendt: telefon 031-786 2167, e-post: lena.wendt@gu.se

www.gu.se/utbildning

