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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 

På grund av rådande samhällsläge till följd av Covid-19 (Corona) är seminarienärvaro ej 
obligatorisk för denna kurs höstterminen 2020. Däremot ingår det två examinerande 
seminarieuppgifter i kursen knutna till seminarium 4 och 5 (se avsnittet om examination längre 
ner i dokumentet. Seminarieuppgifterna måste vara inlämnade senast den 29/9 kl. 23.59. 

Examination 

Kursen examineras genom: 
 

Seminarieuppgifter 
Betygsskala: tvågradig 
 
En medlem i respektive studentarbetslag ansvarar för att lämna in seminarieuppgifterna. 
Seminarieuppgifterna ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerad enligt 
grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Uppgifterna ska vara 2-4 
A4-sidor (Times New Roman, 12 punkter, enkelt radavstånd i formatet docx dvs word).  
 
Döp dokumenten enligt följande: studiegruppens nummer + arbetslagets bokstav, uppgiftens 
namn samtliga medlemmars efternamn och förnamn 
Exv: 1B gruppuppgift seminarium 4 Andersson Anna - Bertilsson Bertil - Carlsson Carl 
 
Seminarieuppgiften (fallbeskrivning) vilken vi arbetar med under seminarium 4 ska inlämnas 
skriftligt av en av studentarbetslagets medlemmar. Ni ska beskriva ett autentiskt eller fiktivt fall 
(dock ej av känslig natur, dvs. inte privat eller etiskt problematiskt), dvs en beskrivning av en 
situation eller ett scenario, i vilket frågor om sociala relationer som rör normkritik och 
värdegrundsarbete aktualiseras. Ni ska här också utgå från vad tidigare seminarium behandlat, 
exempelvis gällande begrepp och perspektiv samt ta upp en frågeställning som aktualiseras 
utifrån det beskrivna fallet (med hänvisningar till kurslitteraturen - minst 3 valfria titlar i den 

obligatoriska kurslitteraturen varav referenser till Bunar ska ingå).  
 
Seminarieuppgiften (debatt) vilken vi arbetar med under seminarium 5 ska inlämnas skriftligt av 
en av studentarbetslagets medlemmar. Ni ska resonera för och emot det debatt-tema som er 
studiegrupp fått tilldelat. Hänvisa till minst tre valfria titlar i den obligatoriska kurslitteraturen. Se 
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vidare instruktioner under seminarium 5. Uppgift om vilket debatt-tema ditt studentarbetslag 
tilldelats finns i powerpointen från seminarium 3. 
 

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. Samtidigt ska 
kursens fyra teman inkluderas i din text. Du väljer själv vilka titlar du använder. Observera att vid 
antologier med kapitel skrivna av olika författare räknas varje kapitel som en sådan referens. 
 
För godkänt betyg ska den individuella skrivningen vara minst 1500 och maximalt 2500 ord. 
 
Uppgiften består i att: 
 
1. Analysera den situation som beskrivs i fallet* genom att tillämpa valfria 
begrepp/teorier/perspektiv från kursens samtliga fyra teman. I denna analys ska du först tydligt 
beskriva begrepp/teorier/perspektiv utifrån olika källor i den obligatoriska kurslitteraturen, 
därefter visar du hur de valda begreppen/teorierna/perspektiven blir betydelsefulla för att förstå 
situationen genom att tillämpa dessa.   
 
2. Diskutera den situation som beskrivs i fallet utifrån de begrepp/teorier/perspektiv du har valt. 
Exempelvis: Vad blir konsekvenserna av att tillämpa de begrepp/teorier/perspektiv du har valt? 
Vad blir därmed synligt/osynligt? Vilka potentiella för- och nackdelar finns med detta? 
 
3. Reflektera över vad du anser vara bland det viktigaste du som pedagog bör tänka på vad gäller 
sociala relationer i (för)skolan. Din reflektion ska relateras till den obligatoriska kurslitteraturen.  
 
* Fallet delas ut vid tentatillfället. 
 
Den skriftliga hemtentamen blir tillgänglig den 2020-09-28 kl. 9:15. Examinationsuppgiften 
publiceras som instruktionsfil till inlämningen i mappen Examinationer i Athena. 
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Senast 2020-09-29 kl. 9:15 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer 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. 

Omexamination 

Omexamination, skriftlig hemtentamen 
Datum: 2020-11-02 kl. 8:15. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner som 
instruktionsfil för inlämningen av omexaminationen. 
 
Senast 2020-11-03 kl. 8:15 lämnar du in examinationen i mappen Examinationer 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, höstterminen 2020, 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 

Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. 

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 skriftlig hemtentamen 

blir även slutbetyg på kursen. 


