
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
2013-10-21 och senast reviderad 2021-07-01. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2021-08-30, höstterminen 2021.
 
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 
Inplacering
Kursen ingår i Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem och utgör den
fjärde kursen inom verksamhetsförlagd utbildning. 
Grundnivå 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Grundlärarprogrammet med inriktning mot
arbete i fritidshem (L1GFR) och 2) Grundlärarprogrammet (L1GRU)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Verksamhetsförlagd utbildning
3 för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Dessutom krävs 60 hp
ämneskurser ( fritidspedagogik samt praktisk- estetiskt ämne) och 15 hp i
utbildningsvetenskaplig kärna. 
Studenten bör ha genomfört sin praktisk-estetiska ämnestermin. 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION
OCH LÄRANDE

LRVU40    Verksamhetsförlagd utbildning 4 för grundlärare med
inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5 högskolepoäng
Placement 4 for Teachers in Leisure-Time Centers, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Utbildningsvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•

•

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

 
Kunskap och förståelse

beskriva, reflektera över och diskutera bedömning och betygssättning i relation till 
existerande pedagogisk dokumentation på VFU-platsen 

 
Färdigheter och förmåga

självständigt planera, leda, dokumentera och utvärdera undervisning i fritidshem
samt kursplanebunden undervisning 
använda verksamhetsutvecklande strategier i avsikt att bidra till fritidshemmets
utveckling som lärandemiljö 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

granska och värdera fritidshem som lärande miljö med stöd i  styrdokument och
vetenskapligt grundad kunskap 
hantera ledarskapet och komplexiteten i grundlärares uppdrag i fritidshem och
skola genom ett professionellt förhållningssätt 
värdera och kritiskt granska egen kompetens i relation till målen för
grundlärarexamen 

  

 
Innehåll
Kursen avser att belysa helheten och komplexiteten i grundlärares uppdrag och
profession i fritidshem och skola. Genom att under kursen kombinera huvudansvaret
för fritidshemmets undervisning med kursplanebunden undervisning prövas
självständighet, framförhållning, balans och helhet i yrket. Kursen innebär en
fördjupning i förmågan att planera, leda, dokumentera och utvärdera undervisning samt
att samverka med andra (ex. specialpedagog, socialtjänst) för att alla barn ska lära i
riktning mot målen.  Utvärdering, bedömning och verksamhetsutveckling utgör centrala
delar i kursen och bedömning och betygssättning i praktiskt- estetiskt ämne prövas och
diskuteras. Bedömning och utveckling av fritidshemmet som lärmiljö prövas via ett
utvecklingsprojekt där pedagogiska verktyg från tidigare kurser integreras. 
Lärares professionalitet och yrkesutveckling diskuteras med stöd i granskning och
värdering av egen kompetens. 
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Former för undervisning
Studenten genomför handledd VFU i fritidshem samt i praktisk-estetisk
ämnesundervisning i skolan, omfattande heltid. Huvudfokus i denna kurs läggs på att
kombinera båda uppdragen och som en i arbetslaget fungera självständigt i
handledarens ställe under en sammanhållen period.  Digital loggbok är ett obligatoriskt
verktyg i kursen liksom praxisseminarier. 
Undervisningen är delvis nätbaserad och genomförs delvis via lärplattform och digitala
mötesrum under höstterminen 2021, i enlighet med beslut Tillfällig avvikelse från
kursplaner på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande till följd av distansutbildning med anledning av
Coronavirus (COVID-19) (dnr GU 2020/956).  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Kursen kräver obligatorisk närvaro på VFU-platsen motsvarande tjänsten som
heltidsanställd lärare undantaget tid för obligatoriska kursmoment samt tid för
inläsning, analys och reflektion (se kursguide). Digital dokumentation via loggbok är
obligatoriskt. 
Kursens mål examineras via: 

utvecklingssamtal där studentens förmåga att beskriva komplexiteten som lärare i
fritidshem och skola liksom förmågan att kritiskt reflektera över uppdrag och egen
kompetens diskuteras och bedöms. Utgångspunkt tas i videodokumentation av egen
undervisning samt genomförd självvärdering 
praxisseminarium i handledningsfasen av utvecklingsprojektet samt muntlig
redovisning av dokumenterat utvecklingsprojekt med digitalt stöd 
skriftligt underlag från lokal lärarutbildare 

Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Student som blivit
underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare examinationstillfällen hos
Lärarutbildningsnämnden (LUN). 
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran skall ställas till
institutionen och vara skriftlig. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Bedömningskriterier anges separat i kursguide som presenteras vid kursstart. 

 

43/

LRVU40    Verksamhetsförlagd utbildning 4 för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5
högskolepoäng / Placement 4 for Teachers in Leisure-Time Centers, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle



Kursvärdering
Den avslutande kursvärderingen, som förutom studenternas synpunkter även innefattar
lärarnas dokumenterade erfarenheter, sammanställs och görs tillgänglig för berörda
studenter och lärare. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av
kommande kurser. 

 
Övrigt
På grund av utbrottet av Covid-19, har beslut tagits vid Göteborgs universitet om
tillfälliga förändringar i kursplaner gällande hel eller delvis övergång till
distansundervisning. Detta avser kursplaner på grundnivå och avancerad nivå, se
Rektors inriktningsbeslut från 2021-04-22 gällande universitetets verksamhet med
anledning av corona-pandemin för sommar och hösttermin 2021 (Dnr: GU 2020/2832). 
Övergången har medfört helt eller delvis förändrade former för undervisning och
examination under höstterminen 2021. Nätbaserad information och kommunikation via
Göteborgs universitets lärplattform används och dator med internetuppkoppling krävs. 
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