UTBILDNINGSPLAN

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa, 180 hp

Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education
and Health, 180 HE credits
____________________________________________________________________________
Programkod: LGHEM
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2018-02-02
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller för kull: H19
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar
ELF100, Estetik och lärande i fritidshemsmiljö, 7,5 hp, G1N
FAR110, Fritidspedagogiskt arbete I, 15 hp, G1N
IHG200, Idrott och hälsa för grundlärare F-6 I, 15 hp, G1N
IHG103, Idrott och hälsa för grundlärare F-6 II, 15 hp, G1N
NTM100, Natur, teknik och miljö på fritidshem, 7,5 hp, G1N
PUL100, Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och
fritidshem, 15 hp, G1N
SMG105, Svenska och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande och
matematiska människan, 15 hp, G1N
BUS200, Barns och ungdomars identitet och livsvillkor i det senmoderna samhället, 15 hp,
G1F
BFS200, Bedömningspraktiker i fritidshem och skola, 7,5 hp, G1F
DVM200, Demokrati- och värdegrundsfrågor i ett mediaperspektiv, 7,5 hp, G1F
FUK200, Fritidshemmets utvärderings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 15 hp, G1F
FRL200, Fritidslärarens uppdrag i fritidshem och skola, 7,5 hp, G1F
FAR400, Fritidspedagogiskt arbete II, 7,5 hp, G1F
VFU208, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för fritidslärare i fritidshem och skola, 7,5 hp,
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G1F
VVM200, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I, 7,5 hp, G1F
EXG500, Examensarbete I, grundlärare, grundnivå, 15 hp, G2E

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)
Övriga föreskrifter
Behörighetskrav inom programmet:
För tillträde till kurserna:
•
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för fritidslärare i fritidshem och skola, 7,5 hp
(VFU208)
•
Barns och ungdomars identitet och livsvillkor i det senmoderna samhället, 15 hp
(BUS200)
•
Bedömningspraktiker i fritidshem och skola, 7,5 hp (BFS200)
•
Fritidshemmets utvärderings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 15 hp (FUK200)
•
Demokrati- och värdegrundsfrågor i ett mediaperspektiv, 7,5 hp (DVM200)
•
Fritidspedagogiskt arbete II, 7,5 hp (FAR400)
•
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I, 7,5 hp (VVM200)
krävs godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna Fritidspedagogiskt arbete I, 15 hp (FAR110)
och Svenska och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande matematiska
människan, 15 hp (SMG105)

För tillträde till kursen:
•
Examensarbete I för grundlärare, 15 hp (EXG500)
krävs fullgjorda kursfordringar om 120 hp inom programmet (LGHEM) inklusive godkänt
resultat på VFU-delarna i kurserna Fritidspedagogiskt arbete I, 15 hp (FAR110) och Svenska
och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande matematiska människan, 15
hp (SMG105)
Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser
inom vald inriktning.
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Examensmål

Nationella mål

http:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Lokala mål
Kunskap och förståelse
•
visa kunskap om betydelsen av demokrati, delaktighet och jämlikhet i
hälsopromotivt arbete på fritidshemmet och i skola
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