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Besöksadress 

Svante Arrhenius väg 21A 

www.buv.su.se 

Telefon:  

E-post: registrator@buv.su.se 

 

 

Kursbeskrivning 

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare, 7,5 hp 

Grundnivå, helfart, inom Utländska lärares 

vidareutbildning (ULV) 

Kurskod: UB30UU 

Vårterminen 2022 

Kursansvarig Josefine Krigh, josefine.krigh@buv.su.se  

 

Kursadministratör Mattias Olsson, mattias.olsson@buv.su.se 

 

Lärare Susanna Areschoug, susanna.areschoug@buv.su.se  

Examinator Josefine Krigh, josefine.krigh@buv.su.se  

 
Ev. kontakt tas via mail, inte via Athena eller telefon. Ange kurskod. 

 

Kursens upplägg 

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. Där 

anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa 

viss litteratur eller göra en uppgift.   

Närvaro 

Deltagande i och förberedelser inför kursens seminarier är obligatoriska. Eventuell frånvaro 

kompenseras genom en skriftlig kompletteringsuppgift, dock vid maximalt två tillfällen. 
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Examination 

Kursens examineras genom: 

 

Seminarieuppgift – Examinerande muntlig gruppuppgift.  

Den examinerande gruppuppgiften genomförs muntligt under seminarium 5 (tema migration). Se 

vidare instruktioner under seminarium 5 i planeringar på Athena. 

 

Betygsskala: tvågradig 
 

Individuell skriftlig hemtentamen 

Betygsskala: sjugradig 

 

Examinationsuppgiften är en individuell skriftlig uppgift. Samtliga frågor är obligatoriska och 

måste besvaras för möjligheten att få godkänt betyg. Alla delar är lika viktiga – tänk därför på att 

disponera din text så att inte en enskild fråga tar oproportionerligt mycket utrymme. 

 

Den individuella skrivningen ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerad enligt 

grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Det innefattar bl.a. här att 

du tillräckligt väl anger vilka källor du använder och använder APA som referenssystem. Vi 

rekommenderar att du vänder dig till Språkverkstaden (se ”Stöd i studierna” nedan) vid behov av 

stöd i akademiskt skrivande och referenshantering. 

 

Du ska använda sammanlagt minst 6 titlar från den obligatoriska kurslitteraturen. Du väljer själv 

vilka titlar du använder. Observera att vid antologier med kapitel skrivna av olika författare räknas 

varje kapitel som en sådan referens. Samtidigt ska följande fyra teman inkluderas i din text: 1) 

Barns perspektiv och rättigheter 2) Värdegrundsarbete och normkritik 3) Läraren som ledare 

4)Identitet, sexualitet och relationer. 

 

För godkänt betyg ska den individuella skrivningen vara minst 1500 och maximalt 2500 ord. Mer 

information om examinationens utformning ges under kursintroduktionen. 

 

 

Den skriftliga hemtentamen blir tillgänglig den 2022-06-01 kl. 13.00. Examinationsuppgiften 

publiceras som instruktionsfil till mappen Inlämning av hemtentamen under Examinationer i 

Athena. 

 

Senast 2022-06-03 kl. 17.00 lämnar du in examinationen i mappen Inlämning av hemtentamen 

under Examinationer i Athena. Du hittar inlämningen via Planeringar i Athena.  

 

Examinationer ska vara bedömda senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste 

samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 
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Betygskriterier 
 

A. Utmärkt. Utmärkt och korrekt beskrivet innehåll ur den obligatoriska kurslitteraturen, vilket 

används för att analysera och diskutera fallbeskrivningen, samt reflektera över sociala relationer i 

(för)skolan. I arbetet diskuteras innehållet självständigt i förhållande till kurslitteraturen så att 

tydliga tankegångar utöver kurslitteraturen genereras. Texten innehåller en kritisk och 

analyserande diskussion som kombinerar olika delar av kurslitteraturen. Alla uppgifter i 

examinationsuppgiften ingår. Dessutom har texten en skriftlig klarhet och formalia utan 

anmärkning, inklusive korrekt referenshantering. 

 

B. Mycket bra. Mycket bra och korrekt beskrivet innehåll ur den obligatoriska kurslitteraturen, 

vilket används för att analysera och diskutera fallbeskrivningen, samt reflektera över sociala 

relationer i (för)skolan. I arbetet diskuteras innehållet självständigt i förhållande till 

kurslitteraturen så att tankegångar utöver kurslitteraturen i viss mån genereras. Texten innehåller 

en analyserande diskussion som kombinerar olika delar av kurslitteraturen. Alla uppgifter i 

examinationsuppgiften ingår. Dessutom har texten en skriftlig klarhet och formalia med bara något 

enstaka fel, inklusive korrekt referenshantering. 

 

C. Bra. Bra och korrekt beskrivet innehåll ur den obligatoriska kurslitteraturen, vilket används för 

att analysera och diskutera fallbeskrivningen, samt reflektera över sociala relationer i (för)skolan. I 

texten diskuteras innehållet i förhållande till litteraturen så att tankegångar utöver kurslitteraturen i 

viss mån genereras. Alla uppgifter i examinationsuppgiften ingår. Texten är språkligt godtagbar, 

formalia och referenshantering utan större brister. 

 

D. Tillfredsställande. Tillfredsställande och korrekt beskrivet innehåll ur den obligatoriska 

kurslitteraturen, vilket används för att analysera och diskutera fallbeskrivningen, samt reflektera 

över sociala relationer i (för)skolan. I texten diskuteras litteraturen i viss mån självständigt. Alla 

uppgifter i examinationsuppgiften ingår. Texten är språkligt godtagbar, formalia och 

referenshantering utan större brister. 

 

E. Tillräckligt. Tillräckligt och korrekt beskrivet innehåll ur den obligatoriska kurslitteraturen, 

vilket används för att analysera och diskutera fallbeskrivningen, samt reflektera över sociala 

relationer i (för)skolan. Alla uppgifter i examinationsuppgiften ingår. Texten är språkligt 

godtagbar, formalia och referenshantering är på en acceptabel nivå. 

 

 Fx. Otillräckligt (Underkänd, något mer arbete krävs). Texten uppvisar smärre brist/-er inom ett 

 av följande områden: analys, diskussion, reflektion, tillämpning av relevant kurslitteratur eller att 

det föreligger brister i språk- och referenshantering. Bristerna är dock av en sådan art att de 

bedöms som möjliga att åtgärda med en mindre komplettering inom avsedd tid för Fx. 

 

F. Helt otillräckligt. Texten uppvisar flera/stora brister vad gäller analys, diskussion och 

reflektion utifrån kurslitteraturen och/eller en eller flera av uppgifterna i examinationsuppgiften 

saknas och/eller studenten uppvisar inte tillräcklig akademisk skrivförmåga och/eller stora brister i 

referenshantering. Texten måste göras om för godkänt betyg. 



 Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan och läraren som ledare HT 2021  

4(4) 

 

Omexamination, individuell skriftlig hemtentamen 

 

Omexamination,  

Datum: 2022-08-15 kl. 09.00. Under Examinationer i Athena publiceras instruktioner som 

instruktionsfil för inlämningen av omexaminationen. 

 

Senast 2022-08-17 kl. 13.00 lämnar du in examinationen i mappen Omexamination hemtentamen i 

i Athena. Du hittar även inlämningen via Planeringar i Athena.  

 

Examinationer ska vara bedömda senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste 

samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

 

Efter innevarande termin, vårterminen 2022, ges möjlighet till omexamination en gång per termin. 

Vänligen kontakta kursadministratör vid eventuella frågor om datum och anmälan för 

omexamination kommande termin. Student anmäler önskemål om omexamination till 

kursadministratör senast två veckor före omexaminationen. 
 

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.  

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 

examinationsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska uppgifter. Betyget på den individuella 

skriftliga hemtentamen blir även slutbetyg på kursen. 


