
Betygskriterier
För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska 

studenten  kunna:studenten  kunna:studenten  kunna:studenten  kunna:

Grundläggande krav för Grundläggande krav för Grundläggande krav för Grundläggande krav för 

att visa kunskapatt visa kunskapatt visa kunskapatt visa kunskap

Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2 Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas 

genom:genom:genom:genom:

identifiera och problematisera 

mål, kunskapskrav och centralt 

innehåll i skolans styrdokument 

som aktualiserar den normativa 

sidan av skolans uppdrag

Utifrån skolans 

styrdokument ger 

studenten exempel på hur 

skolans normativa 

uppdrag aktualiserar 

arbetet mot rasism och 

diskriminering 

Med utgångspunkt i 

styrdokumenten lyfter 

studenten fram relevanta 

exempel  och resonerar 

kring dessa samt motiverar 

på vilket sätt dessa är 

lämpade att användas i ett 

demokraifrämjande syfte

Studenten kan med 

utförliga resonemang 

motivera sitt urval av 

exempel, förhålla sig 

kritiskt och visa på såväl 

styrkor som svagheter i 

resonemanget 

Examinationsuppgift i form av 

hemtentamen

Studenten definierar, 

diskuterar och granskar 

kritiskt innebörden i 

begrepp som  normkritik, 

diskriminering och rasism 

Studenten för ett 

resonemang kring 

begreppen, tar ställning och 

motiverar detta på ett väl 

underbyggt sätt.

se ovan

Studenten kan använda 

begrepp som  normkritik, 

diskriminering och rasism  

med ett uttalat 

ämnesdidaktiskt 

perspektiv

Studenten redogör med 

exempel på hur 

diskriminering, rasism och 

normkritik kan tas upp i 

undervisning eller i annat 

pedagogiskr sammanhang

Studenten granskar 

kritiskt  olika sätt att  ta 

upp och belysa 

diskriminering, rasism och 

normkritik 

se ovan

Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp, AN, (HVMAMR)Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp, AN, (HVMAMR)Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp, AN, (HVMAMR)Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp, AN, (HVMAMR)
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definiera, diskutera och kritiskt 

granska för kursen relevanta 

begrepp som normkritik, 

diskriminering och

rasism ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv



beskriva och problematisera 

ämnesdidaktiska och metodiska 

överväganden vid undervisning 

kring fenomen som rasism, 

främlingsfientlighet, Förintelsen 

och andra folkmord i relation till 

skolans normativa uppdrag

Studenten redogör för 

ämnesdidaktiska och 

metodiska överväganden i 

bemötandet av något av 

de aktuella fenomen.

Studenten för ett 

resonemang och ger 

exempel på hur aktuella 

fenomenkan hanteras i 

undervisningssituationer.

Studenten visar  förmåga 

att utvädera och föra 

principiella resonemang 

kring dessa 

undervisningssituationer

se ovan

utveckla, beskriva och kritiskt 

reflektera kring hur kunskaper om 

något av ovan nämna fenomen 

kan tas upp

och behandlas i undervisning med 

ett demokratifrämjande syfte

Studenten redovisar hur 

undervisning och/eller 

skolverksamhet med ett 

demokratifrämjande syfte 

kan utformas .

Studenten motiverar sina 

val av 

undervisningsutformning 

med hjälp av didaktikens 

huvudfrågor Varför Vad? 

Hur? Och För vem? När?

Studenten reflekterar och 

förhåller sig kritiskt till den 

valda tillämpningen av 

undervisning

se ovan

Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:

Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om ett eller flera av kraven för kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts

Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om studenten med mindre justeringar kan uppnå minst kvalitetsnivå 1 på samtilga grundläggande kvalitetskriterier

För betyg E (Tillräckligt) krävs att samtliga kriterier på kvalitetsnivå 1 är uppnådda

För betyg D (Tillfredsställande) krävs att samtliga kriterier på kvalitetsnivå 1 samt ett på kvaitetsnivå 2 är uppnådda

För betyg C (Bra) krävs att samtliga kriterier på kvalitetsnivå 1 samt två på kvaitetsnivå 2 är uppnådda

För betyg B (Mycket bra) krävs att samtliga kriterier på kvalitetsnivå 1 samt tre på kvaitetsnivå 2 är uppnådda

För betyg A (Utmärkt) krävs att samtliga kriterier på kvalitetsnivå 1 samt fyra på kvaitetsnivå 2 är uppnådda


