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Kursens upplägg 

Välkommen till den fristående kursen Sociala relationer i skolan inom Fler vägar in VT 2022!  
 
Kursen består av föreläsningar som introducerar centrala teman – barns perspektiv och 
rättigheter, likabehandlingsarbete och normkritik, socialpsykologi och ledarskap, samt sexualitet 
och relationer – samt seminarier där dessa frågor diskuteras utifrån kurslitteraturen. Kursen 
avslutas genom en examinerande individuell skriftlig uppgift (hemtentamen).  
 
I det här dokumentet hittar du övergripande information om kursen. En detaljerad 
studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har 
registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd, och hur du 
ska förbereda dig inför undervisningstillfällena. 
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Närvaro 

Deltagande i och förberedelser inför kursens seminarier är obligatoriska. Eventuell frånvaro kan 
kompenseras genom skriftlig kompletteringsuppgift, dock för maximalt två tillfällen. 
Kompletteringsuppgiften hittar du på Athena. 
 

Examination 

Kursen examineras genom hemtentamen, det vill säga en individuell skriftlig uppgift.  
Betygsskala: A-F. 
Hemtentamen publiceras i mappen ’Examinationer’ på Athena 14/3 och lämnas in senast 21/3 kl. 
17.00 på samma ställe. 
 

 
Examinationen bör vara bedömd senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum. Betyg publiceras i 
Ladok, och återkoppling genom Athena. För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste 
samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 
 

Omexamination 

Instruktioner för omexamination publiceras i mappen ’Examinationer’ på Athena 19/4 och 
lämnas in senast 26/4 kl 17.00. Examinationen bör vara bedömd senast 15 arbetsdagar efter 
inlämningsdatum.  
 
 
Studenter som läst kursen före VT22 
 
Studenter som läst kursen en tidigare termin och vill omexamineras ska anmäla sig till 
kursadministratör i god tid. För omexamination med inlämning 21/3 sker anmälan senast 7/3. För 
omexamination med inlämning 26/4 sker anmälan senast 4/4.  
 
Då kursplanen ändrats från och med HT21 kommer studenter från termin VT21 att få en egen 
examinationsuppgift. 
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Betygskriterier 

 Examinationsuppgift (hemtentamen) 

A Förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i skolan/förskolan/fritidshemmet 

vittnar om djup och bredd i förståelse samt en genomgående självständig och kritisk reflektion. 

Mycket väl genomförd analys. Välstrukturerad form.  

B Förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i skolan/förskolan/fritidshemmet 

vittnar om djup och bredd i förståelse samt självständig, kritisk reflektion. Väl genomförd analys. 

Välstrukturerad form.  

C Förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i skolan/förskolan/fritidshemmet 

vittnar om god förståelse och självständig, kritisk reflektion. Väl genomförd analys. 

Välstrukturerad form.  

D Förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i skolan/förskolan/fritidshemmet 

vittnar om god förståelse och kritisk reflektion. Genomförd analys. Tillfredsställande form.  

E Förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i skolan/förskolan/fritidshemmet 

vittnar om tillräckligt god förståelse. Tillräcklig analys. Viss kritisk reflektion. Tillfredsställande 

form.  

Fx Något av följande mindre tillkortakommanden: 

Bristfälliga förklaringar och redogörelser för frågor om sociala relationer i 

skolan/förskolan/fritidshemmet. Otillräckligt genomförd analys. Avsaknad av kritisk reflektion. 

Otillfredsställande form. 

F Betydande missförstånd eller otillräckligt genomförd uppgift. 

 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka  
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Inlämning sker via Athena. 
 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen samt fullgjord 
närvaro på seminarier. Betyget på hemtentamen blir även slutbetyg på kursen. 
 
 


