
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
2014-01-24 och senast reviderad 2021-07-01. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2021-08-30, höstterminen 2021.
 
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Medverkande institution
Institutionen för pedagogik och didaktik

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

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen LRK80G krävs minst godkänt betyg i 120 hp inom programmet
varav 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna.

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION
OCH LÄRANDE

LRK80G    Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för lärare i
fritidshem, 7,5 högskolepoäng
The Teaching Profession and Scientific Work 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
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Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

förklara hur olika metodiska vägval i vetenskapligt arbete genererar olika
kunskaper 
beskriva grundlärares ansvar för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet 
redogöra för etiska aspekter inom fritidspedagogisk forskning 

 
Färdigheter och förmåga

formulera forskningsfrågor med relevans för det fritidspedagogiska fältet 
diskutera olika metoder för att generera empiriskt material i vetenskapliga studier 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera val av metod i relation till forskningsfråga och teoretiska perspektiv 

 
Innehåll
Kursen syftar till att ytterligare stärka den vetenskapliga kompetensen hos blivande
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem där praxisnära och
utvecklingsinriktade frågor inom utbildningsvetenskaplig verksamhet utgör en grund.
Kursen presenterar olika former av systematiskt vetenskapligt arbetssätt såsom
utvecklingsarbete, empirisk undersökning och kunskapsöversikt. Via fritidspedagogisk
forskning presenteras olika forskningsfält och stöd ges till att formulera
forskningsfrågor och att sätta dessa i relation till vetenskapliga teorier, metoder och
etiska aspekter. I relation till detta behandlar kursen grundlärares ansvar för
systematiskt kvalitetsarbete med att dokumentera, utvärdera och utveckla
fritidspedagogisk verksamhet och därigenom bidra till professionsutveckling.
Möjligheter att förbättra fritidshemsverksamhetens villkor problematiseras. 

 

 
Former för undervisning
Kursen genomförs i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier där olika
frågeställningar, metoder och perspektiv synliggörs och problematiseras.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
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Kursen examineras genom deltagande i obligatoriskt seminarium. Som
bedömningsgrunder används muntlig och skriftlig examination. För bedömning ska
underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution. 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. Detta får inte
strida mot HF 6 kap 21 §. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Studenten ges möjlighet att göra skriftlig kursvärdering av varje kurs. Resultatet från
kursvärdering bildar underlag för kursutveckling och meddelas studenterna inom rimlig
tid efter kursslut. 

 
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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