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PDG460, Sex- och samlevnadsundervisning - skolpraktik och
forskningsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Education on Sexuality and Interpersonal Relations - School Practice and
Research Perspective, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2009-10-20 och senast
reviderad 2013-10-15. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-10-15.
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

2. Inplacering
Kursen ges som uppdragsutbildning eller som fristående kurs.
Huvudområde
Pedagogik och didaktik

Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen/pågående
utbildning inom undervisning eller hälsa.

4. Innehåll
I kursen studeras teorier kring och synsätt på kön och sexualitet med relevans för undervisningen i sexualitet
och samlevnad. Kursen behandlar såväl hur sexualitet och samlevnad kan integreras i olika ämnen utifrån
kurs- och ämnesplaner som hur skolan och arbetslaget kan arbeta ämnesövergripande i verksamheten i
enlighet med läroplanerna. Kursdeltagarens yrkeskunskap ligger till grund för kursen och kursen syftar till
vidareutveckling av yrkesrollen genom bland annat reflektion kring egna föreställningar och normer inom
kunskapsområdet.
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5. Mål
Kursens övergripande syfte är att bidra till en likvärdig undervisning med hög kvalitet i sexualitet och
samlevnad på grundskolor och gymnasier.
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Beskriva, tillämpa och problematisera didaktiska perspektiv på undervisningen i sexualitet och samlevnad
med fokus på ämnesintegration och ämnesövergripande arbete
• Redogöra för och kritiskt reflektera över historiska, kulturella och samhälliga perspektiv på sexualitet och
kön
• Problematisera skolans undervisning i sexualitet och samlevnad utifrån biologiska och kulturella synsätt
på kropp
• Redogöra för och kritiskt reflektera över teorier om kön i relation till barns och ungas livssituation
• Beskriva ett påbörjat utvecklingsarbete av sex- och samlevnadsundervisningen på skolan som ska
genomföras tillsammans med kollegiet

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning
Undervisningen omfattar nyckelföreläsningar, workshops, litteratur- och examinerande seminarier. Mellan
träffarna arbetar kursdeltagarna med arbetsuppgifter, läser artiklar och böcker samt kommunicerar via
Internet. Kursuppgifterna utgår från innehållet i kursen samt från förhållandena i den egna verksamheten.
Bedömning sker kontinuerligt på grundval av skriftligt och muntligt redovisade kursuppgifter som ges i
samband med kursträffarna.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
De deltagare som får godkänt resultat på examinationer erhåller kursbevis.

9. Kursvärdering
Kursutvärdering kommer att genomföras genom en enkätundersökning och resultatet skall förmedlas till
studenter via Internet.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Kursdeltagarna ska ha tillgång till dator med Internetuppkoppling och ha en vana vid Internet. Att delta i
kursen innebär en kontinuerlig reflektion och diskussion kring de frågor som behandlas och kontakt med
andra kursdeltagare och lärare via Internet.
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