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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

beskriva och ge exempel på hur barns och ungas skiftande livsvillkor kan 
påverka deras sociala relationer och identitetskapande.

•

beskriva och ge exempel på hur skolans värdegrund kan synliggöras i skolans 
arbete samt på hur skolor kan arbeta systematiskt för att förebygga 
diskriminering och annan kränkande behandling.

•

beskriva och ge exempel på ett kritiskt granskande förhållningssätt till normer 
och värden som rör barns och ungas livsvillkor och sociala relationer.

•

beskriva, motivera och använda enkät som metod för insamling och redovisning 
av empiri

•

Innehåll
Kursen handlar om barns och ungas skiftande livsvillkor, samt om hur kunskap om 
detta kan påverka kommunikation med och bemötande av barn och unga i skolan. 



Kursen syftar vidare till att ge kunskap om på vilket sätt barns och ungas livsvillkor och 
sociala relationer kan ha betydelse för deras utveckling, prestationer och upplevelser av 
skolan. Utifrån både vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet tar kursen upp hur 
skolan synliggör demokratifrågor och hur kränkande behandling kan förebyggas i 
skolan. Enkät som metod för insamling och redovisning av empiri introduceras och 
appliceras.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, workshopar och fältstudier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom tre seminarier, 6 hp, U/G, och en hemtentamen, 4hp, 
U/G/VG. 
 
För betyget Godkänd krävs att kursens mål är uppnådda. För betyget Väl godkänd på 
hela kursen krävs dessutom att hemtentamen bedömts med betyget Väl godkänd. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutar 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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1UV014 Lärarassistent: Livsvillkor och sociala 
relationer, 10 hp
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