
KURSPLAN

Kurskod: IDL100

För ämneslärare: Ungdomars identitet och livsvillkor, 7,5 hp
Secondary School Teacher Programme: Young People's Identities and Life Conditions, 7,5 HE 
credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-04-29
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. visa kännedom om och beredskap att behandla frågor som berör ungdomars 
identitet, relationsarbete och sexualitet,

2. diskutera strategier för att i den pedagogiska verksamheten tillgodose barnets 
rättigheter enligt FNs deklarationer om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
barnkonventionen,

3. utifrån både ett skolperspektiv och ett lärarperspektiv och med beaktande av elevers 
sociala bakgrund diskutera strategier för jämställdhet och jämlikhet i den 
pedagogiska verksamheten.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A med lägst betyg G eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Seminarier med enskilda skriftliga inlämningar (lärandemål 1-2)
• Enskild skriftlig hemtentamen (lärandemål 3)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att hos studenten utveckla kunskaper om hur ungdomars livsvillkor 
villkorar elevers möjligheter i skolan samt hur skolan och lärare utifrån styrdokument och 
skollag kan agera för att motverka hemförhållandenas betydelse för t.ex. elevers skolresultat. 
I kursen behandlas ungdomars relationer, sexualitet och identitetsprocesser samt villkorande 
sociala kategorier som klass, genus och etnicitet. Vidare belyses möjligheter och svårigheter 
att i skolverksamheten tillgodose barns och ungdomars rättigheter enligt barnkonventionen.
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KURSPLAN

Kurskod: IDL100

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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