
Här får du arbeta med barn i fritidsverksamhet 

och skola i åldrarna 6 - 12 år. I ditt praktiskt- 

estetiska ämne (bild, musik eller idrott) får du 

behörighet att undervisa i årskurs 1-6 samtidigt 

som du före och efter skoldagen undervisar i 

fritidshem. 

Det bästa av två världar  
Utbildningen passar dig som ser barns utveck-
ling i det större perspektivet, där skola och 
 fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i 
båda verksamheterna får du en variationsrik 
arbetssituation, där elevens perspektiv och 
intressen är i fokus. 

I början av utbildningen läser du kurser i  
fritidspedagogik, lärande och utveckling,  
fritidshemmets och skolans roll i samhället. Du 
får även kunskap om barns sociala samspel, lek, 
utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. 

Under senare delen av utbildningen för- 
djupar du dig både vetenskapligt och i ditt 
praktiskt-estetiska ämne och dina pedagogiska 
studier.  Specialpedagogik, kulturskapande, 
estetiska lärprocesser och konflikthantering 
behandlas. 

Du avslutar utbildningen med att göra  
ett examensarbete där du knyter ihop utbild-
ningens delar och väljer att fördjupa dig inom  
ett egenvalt område. 

Om programmet  
Programmet ges på fyra orter: Norrköping, 
Norrtälje, Nyköping och Nynäshamn. Om  
du väljer att läsa utbildningen i Norrtälje, 
Nyköping eller Nynäshamn genomförs den  
via videolänk från utbildningen i Norrköping. 
Du ingår i en studiegrupp med andra studenter 
på din studieort. Några träffar varje termin  
förläggs i Norrköping och när du läser ditt 
praktiskt-estetiska ämne förkommer fler resor. 

Praktik under utbildningen 
Under hela utbildningen varvas teori och 
praktik genom att uppgifter relateras till  
fritidshemmet och skolans verksamhet.  
I utbildningen ingår också 20 veckor  
verksamhetsförlagd utbildning.

Grundlärare i fritidshem
Tycker du om variation och vill lära och stimulera barn i olika åldrar?  
Då passar du som grundlärare i fritidshem.

STUDIEORTER
Programmet ges HT 2023 
på fyra orter: 
• Norrköping
• Norrtälje
• Nyköping
• Nynäshamn

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Grundläggande behörig- 
het på grundnivå samt 
Naturkunskap 1b  
eller 1a1 och 1a2 samt 
Samhällskunskap 1b 
eller 1a1 och 1a2 samt 
Engelska 6.

KONTAKT 
Studievägledare: 
Marie Hedberg  
studievagledning@uv.liu.se

DET HÄR LÄSER DU
180 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Fritidspedagogik

Verksamhetsförlagd utbildning

Musik, bild eller idrott



FriP 
Barn, hållbar utveck-

ling, utomhus- 
pedagogik  

(9 hp)

Praktiskt-estetiskt 
ämne  

Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
(15 hp)

UK 
Sociala

relationer, 
lärares 

ledarskap
(7,5 hp)

VFU
(13,5 hp)

Examensarbete 
(15 hp)

Studiegång Fritidshem, 180 hp

UK
Allmän- 
didaktik

(5 hp)

UK 
Bedömning 

(7,5 hp)

Praktiskt-estetiskt 
ämne  

Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
(15 hp)

FriP  
Tekniska, 

digitala och 
estetiska ut-
trycksmedel

(13,5 hp)

År 1

År 3

UK  
Skol- 

utveckling 
(7,5 hp)

VFU
Bild 1   

Idrott 1  
Musik 1
(1,5 hp)

FriP 
Fritidshemmets upp-

drag
(7,5 hp)

FriP 
Kommunikation,  
lek och lärande  

i fritidshem
(15 hp)

UK 
Utveckling
och lärande

(8,5 hp)

UK  
Värde- 

frågor och 
utbildnings-

historia
(7,5 hp)

VFU 
1,5 hp

UK 
Special- 

pedagogik
(7,5 hp)

UK 
Teori och 

metod 
(9 hp)

År 2

FriP = fritidspedagogik 
UK = utbildningsvetenskaplig kärna

VFU 
7,5 hp

VFU 
6 hp


