
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. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för förskolans och skolans uppdrag i relation till värdegrund och grundläggande
demokratiska värderingar
- redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån förskoleklassens och skolans uppdrag
- redogöra för begreppen genus, etnicitet, klass och makt och hur man med hjälp av begreppen
kan analysera barns villkor och identiteter
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp: deduktion och induktion samt kvalitativ
och kvantitativ forskningsmetod
 
Färdighet och förmåga
- behärska vetenskaplig referensteknik och formalia
 
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
hållbar utveckling
- kritiskt granska och diskutera diskrimineringslagen
- visa en medvetenhet om egna ställningstaganden i förhållande till skolans värdegrund



Sida 2 

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. 

Kursens innehåll I kursen relateras förskoleklassens och skolans uppdrag till mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling, demokrati- och värdegrundsfrågor såsom till exempel social rättvisa.
I kursen förs diskussioner om läraryrkets komplexitet utifrån perspektiv som behandlar genus,
etnicitet, klass och makt. Kursen innehåller analyser av olika vetenskapliga texter.

Undervisning Föreläsningar, seminarier. 

Förkunskaper Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c,
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2  (områdesbehörighet 6b/A6b).

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Demokratins villkor och hållbar utveckling (F-
3)

7,5 hp Betyg: AF


