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RUC startar kompetensutvecklingsserie 

Fritidshemspedagogik 2016 

Utbildningen riktar sig till verksamma i fritidshem. Olika förutsättningar för 
fritidshemspedagogikens genomförande kommer belysas och knyter an till lärandet hos såväl 
elever som personal. 

Utifrån de föreläsningar som ges är syftet att ge möjlighet att tänka, reflektera och kritiskt 
diskutera olika aspekter av fritidshemmets uppdrag och den verksamhet/undervisning som 
bedrivs där. Innebörder och betydelser av begrepp som undervisning, utbildning, lärande, 
pedagogik och omsorg kommer att problematiseras och diskuteras.  

. 

Planerade inslag/forskare: 

• Pedagogik och omsorg i fritidspedagogers uppdrag och praktiska arbete - Annica 
Löfdahl, professor i pedagogiskt arbete och Maria Hjalmarsson, lektor och docent i 
pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet 

• Värdepedagogik  - Robert Thornberg, professor i pedagogik, Linköpings universitet 
• Normaliseringsprocesser och -praktiker - Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete, 

Linköpings universitet 
• Barn i utsatta livssituationer - Anna-Lena Ljusberg, lektor i pedagogik, Stockholms 

universitet 
• Utvärdering av metoder mot mobbning, att lära av egen praxis - Åsa 

Söderström,  lektor i pedagogik, Karlstads universitet 

 
Sju seminarietillfällen vid Karlstads universitet följs av prövande i egen verksamhet och 
återkommande samtal i lärgrupp i kommunen. 

 

 

 

Start maj 2016 
Främsta målgrupp: Verksamma i fritidshem 
Sista anmälningsdag: 1 december 2015 

Anmälningslänk kommer inom kort på kau.se/ruc under rubrik aktuellt 
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Kontakt 
Projektledare Maria Hjalmarsson, Karlstads universitet, maria.hjalmarsson@kau.se 
Administratör RUC Helena Larsson, helena.larsson@kau.se, tel. 054-7001540 
Föreståndare RUC Elisabeth Nyberg, elisabeth.nyberg@kau.se, tel. 054-7001688 
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