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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l
l

l

l

beskriva och analysera hur barns och ungas skiftande livsvillkor kan påverka
sociala relationer relatera detta till kulturella och sociala strukturer
beskriva och analysera i kommunikationen och processer relaterade till sociala
relationer
diskutera och problematisera teorier om konflikthantering samt applicera lösningar
beskriva och förklara hur jämlikhetsarbete kan bidra till att förebygga
diskriminering, mobbing och trakasserier
beskriva och analysera hur ledarskapsteorier kan relateras till vardaglig praktik i
skolan samt problematisera hur olika former av ledarskap kan relateras till de
värderingar som betonas i styrdokumenten
redogöra för hur demokratiska värden kan främjas och organiseras i en
pedagogisk praktik genom arbete för likabehandling, förebyggande av
diskriminering och annan kränkande behandling

Innehåll
Kursen behandlar olika delar av mellanmänsklig interaction och hur denna kan
analyseras utifrån sociologiska och socialpsykologiska teorier samt hur skilda livsvillkor
bidrar till att skapa identiteter, och hur detta påverkar interaktion och hur det kan
analyseras utifrån teorier om sociala relationer, konflikt och ledarskap. I kursen
diskuteras värderingar, normer och uppfattningar om normalitet från ett kritiskt
perspektiv. Ett professionellt förhållningssätt och ledarskap beaktas i relation till
förväntningar och organisation i skolan. Jämlikhetsarbete och strategier för att förebygga

Innehåll
Kursen behandlar olika delar av mellanmänsklig interaction och hur denna kan
analyseras utifrån sociologiska och socialpsykologiska teorier samt hur skilda livsvillkor
bidrar till att skapa identiteter, och hur detta påverkar interaktion och hur det kan
analyseras utifrån teorier om sociala relationer, konflikt och ledarskap. I kursen
diskuteras värderingar, normer och uppfattningar om normalitet från ett kritiskt
perspektiv. Ett professionellt förhållningssätt och ledarskap beaktas i relation till
förväntningar och organisation i skolan. Jämlikhetsarbete och strategier för att förebygga
diskriminering och trakasserier diskuteras.
Professional bas och progression
Kursen syftar till att utrusta studenterna med kunskapen att kritiskt granska sitt
agerande i syfte att utveckla ett medvetet förhållande till utbildning. För lärare är det
avgörande att förstå vilka kontexter och livsvilkor eleverna befinner sig i och kunna gå
utanför sitt eget perspektiv och så långt möjligt se världen med barnets/elevensögon.
Speciell vikt läggs vid utvecklingen av en vetenskaplig och professionell förhållningssätt
där kunskap stärker studentens förmåga att agera i relation till barns/elevers lärande och
skolans uppdrag.
Vetenskapligt förhållningssätt och progression
Studentens utveckling och lärande uttrycks genom skriftlig och muntlig kommunikation
där kunskap, förståelse och förmågor kontinuerligt utvärderas under kursen.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, och workshops. Kursen ges på
engelska.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara Godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Examination sker genom en
skriftlig examination i form av paper.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Kursen ges som en fristående kurs samt som en del i ämneslärarprogrammet
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