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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2012-02-
27 och senast reviderad 2016-06-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2016-06-17, höstterminen 2016.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 
Inplacering
Kursen är fristående och ges som uppdragsutbildning 
Grundnivå 

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
Kunskap och förståelse 

redogöra för och problematisera teorier och begrepp om diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling samt för förskolans och skolans värdegrund  
  

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK

PDG801    Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, 7,5
högskolepoäng
Fundamental values and equal treatment in theory and practice, 7.5 higher
education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Pedagogik G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga 
utifrån kartläggning och analys av den egna verksamheten utarbeta en plan med
strategier för och beskrivning av ett systematiskt arbete mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling  
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
observera, dokumentera och problematisera förskolans och skolans organisation
och praktik med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt 

 
Innehåll
Kursen behandlar värdegrund och likabehandling utifrån teori och praktik, lagstiftning
och styrdokument. Relevanta begrepp som värdegrund, likabehandling, diskriminering,
trakasserier, kränkande behandling och mobbning tas upp och problematiseras med
utgångspunkt i olika teorier. Innebörden av ett normkritiskt förhållningssätt behandlas
samt hur förskolans, skolans och särskolans organisation och praktik kan betraktas
med utgångspunkt i ett sådant förhållningssätt. Kursen tar upp arbetsformer
som observation och loggbok för att genomföra verksamhetsnära utvecklingsarbeten.
En plan för ett sådant arbete utformas i kursen och kan sedan utgöra ett stöd för den
egna skolans utvecklingsarbete. I kursen bearbetas också utvärdering och uppföljning
av utvecklingsarbete. 

 

 
Former för undervisning
Tillämpade former för undervisning är föreläsningar, workshops, seminarier,
internetbaserade aktiviteter och arbetsplatsförlagda aktiviteter såsom praktiskt
förändringsarbete.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Former för bedömning relateras till kursens mål och innehåll. Kursen består av tre
examinationsuppgifter: 

Värdegrund och styrdokument - examineras genom en muntlig redovisning i grupp. 
Normkritiskt förhållningssätt - examineras i en individuell skriftlig
inlämningsuppgift. 
Praktiskt förändringsarbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling - examineras genom en skriftlig och muntlig redovisning. 

För bedömningen ska underlaget vara sådant att individuella prestationer ska kunna
särskiljas. Antalet provtillfällen är begränsat till fem.
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En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg ges på kursen som helhet. För att få godkänt på kursen krävs godkänt resultat på
alla exeminationsuppgifter. 

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursvärderingen ska vara vägledande för
utveckling och planering av kommande kurser. 

 
Övrigt
Kursen består av campusträffar, dialogkonferenser och nätbaserad kommunikation.
Lärplattform och nätbaserad kommunikation tillämpas varför internetuppkoppling är
ett krav. Deltagarnas egen verksamhet utgör utgångspunkt för kursen. 
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