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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- visa kunskap om skolväsendets organisation och skolans uppdrag utifrån relevanta
styrdokument
- visa kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar i
relation till skolans roll för detta
- redogöra för några olika teorier om kunskap och lärande
- visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingarna.
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
av elever
- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och
relationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en

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.

hållbar utveckling.
Kursens innehåll

Innehållet i kursen utgår från två teman. Det första är skolväsendets villkor och det andra är
skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de
mänskliga rättigheterna.
Skolans och lärares uppdrag behandlas utifrån nationella och internationella styrdokument. En
introduktion till grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap ges. Ungdomars
levnadsvillkor och vilken roll skolan kan ha i relation till dessa tas också upp i kursen.
De värden skolans verksamhet vilar på behandlas. Kategoriseringsgrunder som genus
jämställhetsgrunder som genus, jämställdhet, sexualitet, klass, etnicitet och funktionshinder
behandlas i relation till hur detta påverkar skolans pedagogiska verksamhet och målsättning.
Även diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsformerna behandlas i relation till skolan
men även i relation till samhällsfrågor.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning
2021:1336.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig examination.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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