
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSPLAN

Arbetslaget och samverkan för barns lärande 15 hp
Team collaboration for children's learning 15 cr

Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2015-03-12 HT2016

2018-09-17 HT2018

Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod DIG515

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Verksamhetsförlagd utbildning 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika perspektiv på arbetslag, samverkan och lärandepraktiker
- diskutera och problematisera betydelsen av arbetslag och pedagogisk samverkan mellan
fritidspedagoger, förskolelärare och lärare
- redogöra för fritishemmens möjligheter att stimulera barns läs- skriv- och matematiklärande
 
Färdigheter och förmågor
- planera, genomföra, dokumentera och utvärdera projekt och tematisk aktivitet inom
fritidshemmet
- kritiskt granska perspektiv på arbetslag, samverkan och lärandepraktiker
- reflektera över den pedagogiska verksamheten utifrån vetenskapliga teorier och beprövad
erfarenhet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera olika samverkansformer i skolverksamhet

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=DIG515&revisionId=4259&lang=sv
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- värdera sin egen roll i samverkan med arbetslaget

Kursens innehåll I kursen behandlas fritidspedagogens roll och bidrag till arbetslaget och samverkan i
undervisningspraktiken. I dramaövningar synliggörs olika positioner och roller i samverkan.
Vidare studeras fritidshemmens möjligheter att stimulera barns läs-, skriv- och
matematiklärande. I kursen ingår att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera projekt
och tematisk aktivitet inom fritidshemmet, som en del i den verksamhetsförlagda
utbildningen.  

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning.

Förkunskaper 60 hp inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete inom fritidshem. Tidigare VFU
ska vara godkänd.

Examinationsform Examinerande seminarier, tentamen, individuell bedömning av praktiskt lärararbete. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter På moment 0020 sätts något av betygen U. G eller VG.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.
 
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Arbetslag och samverkan 7,5 hp Betyg: AF

0020   Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Betyg: UV


