
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
2014-02-19 och senast reviderad 2021-10-15. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2021-11-03, höstterminen 2021.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Medverkande institutioner
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Institutionen för kulturvetenskaper

 
Inplacering
Kursen ges på grundnivå. Kursen ingår i Grundlärarexamen med inriktning mot arbete
i fritidshem och utgör en av delkurserna inom huvudämnet utbildningsvetenskap med
inriktning mot fritidspedagogik. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Grundlärarprogrammet med inriktning mot
arbete i fritidshem (L1GFR) och 2) Grundlärarprogrammet (L1GRU)

 
Förkunskapskrav

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION
OCH LÄRANDE

LRXA1G    Självständigt arbete (examensarbete) för lärare i fritidshem,
15 högskolepoäng
Degree Project for Teachers in Leisure Time Centers, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Utbildningsvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen



•

•

•

•

•

•

•

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång samt att
den studerande är godkänd på tidigare kurser i en omfattning av 120 hp, varav 45 hp är
fritidspedagogiska kurser. Den studerande ska dessutom ha ett godkänt resultat i kursen
LRVU40 eller LRVU51. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

identifiera och vetenskapligt beskriva ett problemområde av relevans för
yrkesutövningen 
visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrksesutövningen 

 
Färdigheter och förmåga

visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata relevanta forskningsresultat för
att därigenom kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet med tanke
på mänskliga rättigheter som ett perspektiv på, i och genom undervisning. 
visa förmåga att självständigt författa en vetenskapligt sammanhållen text på
korrekt svenska och muntligt argumentera för brister och förtjänster i ett
vetenskapligt arbete 
visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med
olika grupper 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda
problemområdet 
visa förmåga att identifiera forskningsetiska aspekter inom det valda
problemområdet 

 
Innehåll
I kursen framställs ett examensarbete som syftar till att de studerande ska utveckla ett
vetenskapligt förhållningssätt till den kommande yrkesverksamheten med fokus på
handlingskompetens för hållbar utveckling. Vilket inbegriper kännedom om
vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetoder samt relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Examensarbetet syftar till att fördjupa
förmågan att självständigt och metodiskt bearbeta den kommande pedagogiska och
didaktiska yrkesverksamheten, med hänsyn tagen till fritidshemmets/skolans
värdegrund, genom att prova och använda vetenskapliga teorier och metoder. Det
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innehåll och de metoder som berörs inom det fritidspedagogiska fältet beaktas särskilt
och lyfts fram vid ämnesval och genomförande. Detta innebär en inriktning mot någon
av följande former av examensarbete att söka, värdera, bearbeta och presentera
vetenskaplig litteratur i form av a) en kunskapssammanställning/kunskapsöversikt,
b) på ett utvecklingsarbete, eller c) på en kortare empirisk studie.  

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av handledning och seminarier. Arbetet innefattar
litteraturstudier, analyser av lämpliga metoder samt författande av rapport och kan
också innefatta fältstudier, designstudier och annan materialinsamling. Examensarbetet
skrivs i par. Examensarbetet ska framställas som ett vetenskapligt arbete och behandlas
muntligt i seminarier. Utöver seminariebehandling ska en populärvetenskaplig
presentation genomföras, utarbetad för en annan målgrupp än den traditionella
seminariegruppen. 
Former för bedömning relateras till innehållet och kursens uppläggning. Bedömning av
de övergripande målen görs utifrån en sammanvägning av hur väl studenten har
uppfyllt de mer detaljerade målen.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Som bedömningsunderlag används muntlig och skriftlig examination. För bedömning
ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. 
Följande moment utgör grund för examination och är därför obligatoriska: 

Genomföra och skriftligt framställa ett examensarbete 
Försvara detta arbete och opponera på ett annat arbete vid granskningsseminarium 
Planera och genomföra en populärvetenskaplig presentation av examensarbete 

Studenten har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig. 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. 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 §. 

43/

LRXA1G    Självständigt arbete (examensarbete) för lärare i fritidshem, 15 högskolepoäng / Degree Project for
Teachers in Leisure Time Centers, 15 credits
Grundnivå / First Cycle



 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Den studerande examineras i relation till kursens mål. Bedömningskriterier anges i
separat kursdokument på Göteborgs universitets lärplattform. 

 
Kursvärdering
Den avslutande kursvärderingen, som förutom studenternas synpunkter även innefattar
lärares dokumenterade erfarenheter, sammanställs till en rapport och görs tillgänglig för
berörda studenter och lärare. Rapporten ska vara vägledande för utveckling och
planering av nästkommande kursomgång. 

 
Övrigt
Digitala undervisningsmoment kan förekomma. 
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