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Moduler:  

• Praktiska redovisningar, 2,5 hp (1901) 

• Skriftliga redovisningar, 2,5 hp (1902) 

 
Syfte 

Syftet är att förbereda studenten och skapa handlingsberedskap för att möta de 

krav som ställs inom professionen avseende regelverk och förhållningssätt 

gällande sociala relationer och hälsa. 

 

Innehåll  

Kursen innehåller: 

• sociala relationer, kommunikation och förhållningssätt i relation till 

lärarrollen, 

• gruppsykologiska perspektiv samt förebyggande gruppdynamiskt arbete,  
• aspekter av hälsa, såväl psykosocial som fysisk, i relation till 

undervisning,  
• praktisk konflikt- och krishantering i relation till teori, analys och 

diskussion,  
• interkulturella perspektiv på kommunikationssätt i undervisningen. 

 

Mål  

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

 

Kunskap och förståelse 

• redogöra för lärares, rektors, elevhälsas och övrig skolpersonals 

ansvarsområden avseende sociala relationer, konflikt- och krishantering 

inom ramen för yrkesrollen,    

• kritiskt reflektera över olika sätt att kommunicera med individer och 

grupper,  
• ur gruppsykologiska perspektiv ge exempel på individens och gruppens 

påverkan på varandra, 
• visa kännedom om och reflektera över hur olika aspekter av hälsa påverkar 

sociala relationer och lärande,  
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Färdighet och förmåga 

• tillämpa för situationer lämpliga metoder med utgångspunkt i relevanta 

teorier inom sociala relationer samt konflikt- och krishantering,   
• använda olika former för kommunikation och anpassa dessa utifrån 

situationer,  
• identifiera, värdera, och medvetet tillämpa gruppsykologiska teorier och 

metoder, 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• med hjälp av inom ramen för kursen prövade teorier och metoder visa 

förmåga att göra medvetna val inom yrkesrollen avseende likvärdighet, 

värdegrund, barnkonvention och mänskliga rättigheter.   

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  

Se aktuell kursguide.  

 

Behörighet  

Godkända kurser Lärande och pedagogik (FG8008), Yrkesidentitet och expertis 

(FG8009), Skolväsendets historia, läroplansteori och skolans värdegrund 

(FG8020), utvecklingspsykologi, 2,5 hp inom kursen Utvecklingspsykologi och 

specialpedagogik (FG8028).  

 

Examination  

Kursen examineras genom: 

• redovisningar skriftligt, 

• redovisningar muntligt och i andra gestalningsformer. 

 

Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna. 

 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 

studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.   

 

Betygsgrader  

Godkänd, Underkänd.  

 


