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Kontaktuppgifter 

 

Kursansvarig 

Gunilla Carstensen (gunilla.carstensen@edu.su.se) 

Kursadministration 

Marcus Bigert (marcus.bigert@edu.su.se) 

Seminarieledare och föreläsare 

Gunilla Carstensen (kursansvarig) 
Lia Mollvik lia.mollvik@edu.su.se 
Pelle Pelters pelle.pelters@edu.su.se 
Henric Stenmark henric.stenmark@edu.su.se 
 
 
Athena 

Lärplattformen Athena används i kursen för information kring uppgifter och eventuella 
schemaförändringar. Se därför till att du har ett användarnamn och lösenord för Athena innan du 
börjar kursen. All löpande information kommer att publiceras under Anslagstavla. Om du behöver 
hjälp eller får problem med Athena kontaktar du it-supporten för studenter, se: 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-för-studenter/it-support 
 
 
Kursens innehåll 

Kursen introducerar begreppen delaktighet, identitet och makt som teoretiska begrepp för att belysa 
konstruktion av normalitet och avvikelse som pedagogiskt fenomen, främst i samband med 
kategoriseringar av kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Dessa centrala 
begrepp diskuteras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och med utgångspunkt i empiriska 
studier som bl.a. åskådliggör hur inkluderings- och exkluderingsprocesser upplevs och skapar villkor 
för individer och grupper i samhällen. I kursen behandlas även normkritiska perspektiv.  
 
 
Förväntade studieresultat 

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 
o Redogöra för innebörden av begreppen delaktighet, identitet och makt utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, samt relatera begreppen till varandra, 
o analysera konstruktionen av normalitet och avvikelse i relation till kategoriseringar 

såsom kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsvariationer, 
o problematisera förgivettagna former, normer och grunder för identitet och sociala 

gemenskaper, 
o tillämpa begrepp inom kursen för att synliggöra inkluderings- och exkluderingsprocesser. 
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Kurslitteratur 

Obligatorisk litteratur 

 
 
Askeheim, O.P. (2007). Empowerment – olika infallsvinklar. I: Starrin, B. & Askeheim, O.P. (red) 
(2007) Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerup. Kapitlet ligger som PDF på Athena. 
 

Burr, V. (2004). Social constructionism [Elektronisk resurs]. (2. ed.) London: Taylor & Francis Group. 
Sid 1-27. Kapitlet ligger som PDF på Athena. 

 
Börjesson, M. & Rehn, A. (2009) BeGreppbart – Makt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Fernandes, A. G. (2015.) (Dis)Empowering New Immigrants and 
Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, Denmark, and Norway, 
Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13:3, 245-264. Artikeln ligger som PDF på Athena. 
 

 
Molin, M., Gustavsson, A. & Hermansson, H. E. (2008). Meningsskapande och delaktighet. Göteborg: 
Daidalos.  (sid 9-43, 105-119, 145-168, 169-185)  
 
Stier, J. (2019). Identitet. Ett socialpsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (184 s) 
 
 
 
Ytterligare artiklar kan tillkomma. 
 
Studenten väljer en av dessa två böcker:  
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Stockholm: Ordfront förlag. (kapitel 1-4 samt 7-8)  
 
Jonsson, R. (2013). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Stockholm: 
Ordfront förlag. (kapitel 1-5)  
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Undervisningsformer 

Under kursen ges sex föreläsningar som behandlar olika aspekter av kursens innehåll. Vid det första 
undervisningstillfället presenteras kursens upplägg och några centrala begrepp och pedagogiska 
problem introduceras. Under de efterföljande föreläsningarna presenteras olika aspekter av 
delaktighet och identitetsskapande utifrån empiriska exempel och teoretiska perspektiv som belyser 
sådant som etnicitet, kön och hälsa som kan ligga till grund för identitetsskapande processer, men 
som även utgör hinder för delaktighet. I schemat anges vilka texter som tas som utgångspunkt vid 
varje föreläsning. Föreläsarnas powerpoint presentationer kommer att finnas tillgängliga på Athena 
efter varje föreläsningstillfälle.  
 
Efter några av föreläsningarna följer schemalagda seminarier (seminarium A-C) som är tillfällen för 
arbete och diskussion i mindre grupper. Läs vidare under Instruktioner för seminarierna. 
 
Innan kursstart väljer du själv vilken seminariegrupp du kommer att tillhöra. På Athena finns 
instruktioner om hur du går till väga. Deltagarantalet i varje seminariegrupp är begränsat och det är 
principen ”först till kvarn” som gäller. De schemalagda tiderna för respektive seminariegrupp hittar du 
också i TimeEdit. 
 
Vid det första seminarietillfället kommer seminariegruppen delas in i mindre ”basgrupper” om ca 5-6 
deltagare. Kursens grupparbeten sker i dessa basgrupper och kan innebära kontakt även utanför de 
schemalagda seminarietillfällena.  
 
Seminarierna kräver obligatorisk närvaro för att bli godkänd på kursen. Om du inte har möjlighet att 
delta ska du lämna in en skriftlig ersättningsuppgift, se nedan för mer information. 
 

Uppgift med obligatorsik kamratgranskning 
Syftet med den här skrivuppgiften är att lära sig tillämpa och använda teoretiska perspektiv och 
begrepp på verkliga situationer, fenomen, relationer etc och få en fördjupad förståelse för hur 
delaktighet, identitet och makt hänger ihop. Uppgiften syftar också till att utveckla konsten att läsa 
texter och ge konstruktiv återkoppling och förslag på förbättringar på någon annans medstudents 
text. Uppgiften består av två delar: en individuell skrivuppgift och en kamratgranskning av samma 
skrivuppgift. Det betyder att var och en skriver en egen text och ger samt får feedback av en av 
kurskamraterna.  För närmare information om den här uppgiften, se Studiehandledningen under 
rubriken Instruktioner för skrivuppgiften med obligatorisk kamratgranskning. 

Instruktioner seminarierna 
Tanken med seminarierna är att ni ska få möjlighet att bearbeta kurslitteraturen för att fördjupa er i 
den och få tillfälle att diskutera era reflektioner tillsammans med kurskamrater. Gruppdiskussionerna 
blir därmed ett tillfälle att resonera kring frågor som står i fokus för kursen. Förbered er inför grupp-
diskussionerna genom att läsa kapitlen och reflektera på egen hand över de diskussionsfrågor som 
finns till varje seminarium. Dessa frågor ska ni sedan gemensamt bearbeta i grupperna.  
 
Om du skulle få förhinder vid något av seminarierna A-C och inte kan delta vid detta tillfälle ska du 
individuellt göra samma uppgift som finns till respektive seminarium som en ersättningsuppgift.  
 
Kompletteringen lämnas in på Athena på anvisad plats. Omfång 2 sidor, 12 pkt Times New Roman, 
enkelt radavstånd.  
 
OBS: Senast datum för inlämning av ersättningsuppgifter är 14 juni 2022. 
 
Nedan följer instruktioner till de tre seminarierna A, B och C: 
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Seminarierna: instruktioner och läsanvisningar 

Instruktioner seminarium A 

Texterna som ni ska läsa inför seminariet är delar av antologin ”Meningsskapande och delaktighet” 

Molin et. al (2008), närmare bestämt följande kapitel:  

1. Anders Gustavsson: Om vår tids socialpedagogik (sid 9 – 43). 

2. Hassan Sharif: Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik (sid 105 – 119). 
3. Martin Molin: Analysen av tillhörighet – en socialpedagogisk utmaning (sid 145 – 168). 
4. Elisabeth Olin: I marginalen – tre livsmönster bland unga med psykiska funktionshinder 

(sid 169 – 185). 
 
Diskussionsfrågor: 
 

1. Anders Gustavsson beskriver i sitt kapitel den historiska framväxten av det 
socialkonstruktionistiska perspektivet och i synnerhet hur den så kallade ”språkliga 
vändningen” har bidragit. Hur gick socialkonstruktionismens utveckling till och vad är då 
”socialkonstruktionism” för något? Kan ni ge exempel på språkets användning som ni tror 
påverkar människors sätt att tänka och handla? 

 
2. Hassan Sharif diskuterar i sitt kapitel bland annat hur skolan som institution används för 

att återskapa dominerande normer och maktordningar i samhället. Han diskuterar 
begreppet mångkultur respektive majoritetskultur och minoritetskultur. Diskutera vilka 
konsekvenser hans resonemang kan få för delaktighet, identitet och makt. Hur menar 
Sharif att begreppet interkulturell pedagogik och en tillämpning av denna skulle kunna 
utmana hur olika maktordningar återskapas i skolan?  

 
3. Martin Molin analyserar tillhörighet i sitt kapitel, och bland annat handlar kapitlet om hur 

minoriteter, i texten elever från särskolan, konstruerar normalitet och avvikelse. Han 
använder livsstil och handlingsutrymme som teoretiska begrepp och redskap för 
förståelse. Molin tar sin utgångspunkt från en socialpedagogisk analys, som lägger sitt 
fokus på individers och gruppers handlingsmöjligheter. Det som frigör människor från 
förutbestämdhet behöver bli synligt, menar han. Vilka tankar får du av berättelserna om 
”Elvira” och ”Mats” i texten? Försök komma på exempel där olika institutioner i samhället 
antingen arbetar inkluderande eller exkluderande av grupper.  

 
4. Elisabeth Olins kapitel ”I marginalen – tre livsmönster bland unga människor med psykiska 

funktionshinder” speglar situationen för en grupp unga med så kallade psykiska 
funktionshinder. I hennes material analyseras tre olika livsmönster, sedda både utifrån de 
ungas egna beskrivningar av sin situation och från professionellas (kallad välfärdsaktörer) 
tolkningar av de unga situation och problem. Vad får du för tankar om delaktighet, 
identitet och makt genom dessa livsmönster? 

 

Instruktioner seminarium B 

Texter som ska läsas inför seminariet är: Askeheim, O.P. (2007). Empowerment – olika 
infallsvinklar; Börjesson, M. & Rehn, A. (2009) BeGreppbart – Makt;  Fernandes, A. G. (2015.) 
(Dis)Empowering New Immigrants and Refugees Through Their Participation in Introduction 
Programs in Sweden, Denmark, and Norway samt boken av Stier, J. (2019). Identitet. Ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 4-6 och kap 8.  
 

1. Vad är identitet? Om någon frågar dig vem är du vad svarar du?” Hur kan man förstå 
identitet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv? Är identitet viktigt? Ge 
exempel.  
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2. Hur beskriver författarna Börjesson & Rehn makt? Vad är makt? Vad är skillnaden 

mellan att förstå makt som något vi har respektive något vi gör? Hur hänger makt, 
språk och motstånd ihop? Illustrera med exempel. 

 
3. Enligt Askeheim finns det olika infallsvinklar som kan läggas på empowerment – vilka 

är det? Vilka faktorer tror du gynnar respektive hindrar empowerment? Hur ser du på 
sammanhanget mellan empowerment och delaktighet? Ge gärna konkreta exempel. 
 

4. Vilka ideologier styr empowerment enligt Fernandes? Kan du - utifrån dina 
erfarenheter - ge något exempel på empowerment i praktiken där den ena eller andra 
ideologin blev synlig?  

 
 

Instruktioner seminarium C 

Inför seminariet kan ni i gruppen välja en av böckerna som ni läser. Ni kan även i gruppen dela på 
vad gruppen läser så att några läser en bok och några andra den andra boken: 
 

 Ambjörnsson (2004) ”I en klass för sig” eller 

 Jonsson (2007) ”Blatte betyder kompis” 
 
Diskussionsfrågor: 

1. Vad är bokens syfte och budskap? 

2. Vilka är de centrala begreppen och vilka teoretiska begrepp använder författaren för att 

göra sin analys? 

3. Vad har boken tillfört ditt tänkande?  

4. Vilka frågor och funderingar väcker boken för dig? Är det något du tycker var särskilt 

intressant och/eller något du ställer dig kritisk till?  

5. Vad har ni i gruppen för egna erfarenheter av hur frågor om genus och etnicitet väcks och 

hanteras i olika sammanhang (t.ex. i skolan eller på arbetsplatser)? 
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Instruktioner för skrivuppgiften med obligatorisk kamratgranskning 
 

Den här uppgiften består av en individuell skrivuppgift och en kamratgranskning. Den individuella 
skrivuppgiften innebär att var och en först skriver en egen text (se Instruktioner individuell text 
som postas på Athena på angiven plats. När ni har skrivit er text (den individuella skrivuppgiften) 
så bildar ni grupper med 3–4 personer där ni bestämmer vem som ska kamratgranska vems text. 
Ni läser alltså någon annans text och ger muntlig och skriftlig feedback på den texten dvs ni gör en 
kamratgranskning.  
 
Skicka texterna till varandra. Se uppgiften som en förberedande instuderingsuppgift inför den 
individuella hemtentan. I texten får du öva på att tillämpa de begrepp och teorier som 
introducerats under kursen och du övar på att både ge och ta emot synpunkter.  Övningen gäller 
även referenshantering.  
 
Syftet med uppgiften är att lära sig tillämpa och använda teoretiska perspektiv och begrepp på 
verkliga situationer, fenomen, relationer etc och få en fördjupad förståelse för hur delaktighet, 
identitet och makt hänger ihop. Uppgiften syftar också till att utveckla konsten att läsa texter och 
ge konstruktiv återkoppling och förslag på förbättringar på någon annans text.  
 

1. Instruktioner individuell text 
 
Välj ett exempel på en situation som kan beskrivas och studeras med avseende på delaktighet, 
identitet och makt. Du kan utgå från något exempel som berörts vid föreläsningar eller i 
kurslitteraturen, eller hitta ett eget exempel, kanske ifrån media eller egna erfarenheter. 
Huvudsaken är att ditt exempel kan åskådliggöra frågorna nedan på ett bra sätt:  
 
– Vilken form av delaktighetsproblem är aktuellt i ditt exempel?  
– På vilket/vilka sätt berör situationen frågor om identitet?  
– Hur handlar ditt exempel om frågor om makt?  
– Resonera om hur situationens uppkomst skulle kunna ha motverkats. 
 
Ni ska inför den här uppgiften skriva och lämna in en individuell text. Skrivuppgiftens omfång ska 
vara max tre sidor, (12 pkt Times New Roman, enkelt radavstånd). Lämna in texterna på anvisad 
plats på Athena under Inlämning-Uppgift med obligatorisk kamratgranskning Individuell text. 
Senaste inlämningsdatum för den här skrivuppgiften är 23 maj 2022 kl 12:00 på Athena. 
 

2. Instruktioner till kamratgranskning genomförs under 24-25 maj 
 
Bilda grupper med 3–4 deltagare. Ni ombesörjer själva att söka rätt på er grupps texter, vilka finns 
på Athena under Inlämning Uppgift:  Individuell text. Granskningen ska ske antigen den 24 eller 25 
maj 2022. Ni bestämmer inom gruppen vilken av dessa dagar som ni ska genomföra ett virtuellt 
eller IRL möte för att prata om era granskningar med varandra. Ni ansvarar själva för att organisera 
detta möte. I era grupper ska ni läsa igenom de övrigas textbidrag och närmare granska en av 
dessa. Era kommentarer av den text som ni speciellt granskar ska sedan skriftligen sammanställas 
och efter mötet lämnas till textens författare samt läggas upp på Athena under Inlämning Uppgift 
med obligatorisk kamratgranskning – granskande text.  
 
Då du läser och kommenterar de andras texter, fokusera speciellt på följande punkter: 
 

 På vilket sätt berör exemplet frågeställningar om delaktighet, identitet och makt samt hur 
resonerar författaren om hur situationens uppkomst skulle kunna ha motverkats? 

 Är exemplet tydligt beskrivet?  
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 Finns en röd tråd? Ge förslag på hur texten kunde struktureras på ett annat sätt som gör 
den tydligare.  

 Används relevant kurslitteratur? 

 Hur har författaren tolkat litteraturen? Finns det andra sätt att tolka litteraturen? 

 Ge gärna förslag på litteratur som du upplever att författaren också skulle kunna använda 
och som inte nu används. 

 Tillämpar författaren en korrekt referenshantering? 

 Vad tycker du är styrkan med texten? 
 

Tänk på att era kommentarer syftar till att förbättra texternas kvalitet! 
 

Ersättningsuppgift för ej genomförd obligatorisk uppgift: 
De som inte lämnar in någon individuell text gör ersättningsuppgifter enligt nedan:  
 
En individuell text lämnas in, vilken ska uppfylla kriterierna enligt instruktionerna. Därutöver görs 
skriftliga kamratgranskningar av två texter enligt instruktionerna. Tänk på att du måste själv se till 
att du får tillgång till de texter som du ska granska. 
 
Ersättningsuppgiften läggs upp på Athena på anvisad plats. OBS: Senast datum för inlämning av 
ersättningsuppgifter är 14 juni 2022. 
 

 

 

 

Tips på inspelade föreläsningar 

Om makt 

Här är några länkar om makt i allmänhet och om Foucaults syn på makt i synnerhet som ni kan titta 
på som stöd och som tillägg till böckerna: 
 

 Två föreläsningar som handlar om makt i allmänhet: 
https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack och 
https://www.youtube.com/watch?v=s71_waH3a94. 
 

 Två andra föreläsningar som tar sig an Michel Foucualts idé om makt 
https://www.youtube.com/watch?v=keLnKbmrW5g  och 
https://www.youtube.com/watch?v=AXyr4Zasdkg&t=1s 

 
 

Om normkritik 

Föreläsning om normkritik med Lotta Björkman: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=l89zZuh3sD8&t=371s: Föreläsning om Normkritik med Lotta 
Björkman 

 https://www.youtube.com/watch?v=rBThjE_z7Pw: Klara Dolk om ”Bångstyriga barn - 
genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd” om pedagogisk praktik på förskolan 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack
https://www.youtube.com/watch?v=s71_waH3a94
https://www.youtube.com/watch?v=keLnKbmrW5g
https://www.youtube.com/watch?v=AXyr4Zasdkg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=l89zZuh3sD8&t=371s
https://www.youtube.com/watch?v=rBThjE_z7Pw
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Stöd i studierna 

Om problem uppstår i dina studier är det viktigt att du på ett tidigt stadium kontaktar din lärare. Vid 
Stockholms universitet finns också möjlighet att, utöver den ordinarie undervisningen, få extra stöd i 
dina studier.  

Studie- och språkverkstaden 

Vid Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet kan du bl. a få hjälp med både studieteknik 
och akademiskt skrivande. Studie- och språkverkstaden erbjuder både föreläsningar, seminarier och 
personlig handledning. Information om tjänster och kontaktuppgifter hittar du på: 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-språkverkstaden 

Studera med funktionsnedsättning 

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, har du möjlighet att få särskilt 
pedagogiskt stöd. Exempel på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd 
tentamenstid eller teckenspråkstolkning. Det är ditt ansvar som student att kontakta kursens lärare 
om viket stöd du behöver. Kontaktuppgifter och information om det stöd som erbjuds vid Stockholms 
universitet hittar du på: www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning  
 
 
Examination och betygsättning 

Kunskapskontroll och examination 
 
Obligatoriska uppgifter består av följande delar: 

a) Aktivt deltagande vid alla seminarier. 
b) Aktivt deltagande vid kamratgranskningen samt skriftlig inlämning dels av egen uppgift dels 

av granskningen av en annan students skrivuppgift. 
c) Individuell hemtentamen där studenten demonstrerar sitt uppnående av lärandemålen. 

Hemtentan betygsätts med en sjugradig målrelaterad betygsskala (se betygskriterier för 
betygen A-F nedan) och är det betyg som registreras för kursen som helhet.  

 

Individuell hemtentamen: 

 
Instruktionerna till den individuella hemtentamen läggs ut på Athena, se datum nedan. Din text ska 
vara en självständigt skriven text, som Du själv har författat. Den ska vara skriven på dator i ett 
dataprogram (sparat i word eller pdf), och vara språkligt väl genomarbetad. Citat, referat och 
anföringar ska vara korrekt angivna. I texten ska det framgå att du satt dig in i och tillgodogjort dig 
kurslitteraturen, men också att Du förmår föra ett självständigt och underbyggt resonemang kring de 
frågor som behandlas.  
Referenshantering ska vara konsekvent. 
 
Den individuella hemtentamen publiceras på Athena den 27 maj 2022, kl 8:00. 
Inlämning den 31 maj, senast kl. 23.59. Inlämning förlängd skrivtid med intyg 1 juni kl 23:59. 

Plagiat 

Att en examinationsuppgift är ”individuell” innebär att din text ska vara en självständigt skriven text, 
som du själv har författat. Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som 
indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att 
kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-språkverkstaden
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förbjudet. Det betraktas som plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått 
godkända i andra kurser, sk. självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant 
skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån 
detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att 
framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit 
på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte 
enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller 
egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan 
leda till avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  

Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  

 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

 stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för examination 
och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. Lärare är 
skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden. 

Omexamination 

Om du inte skriver den individuella examinationen vid det ordinarie examinationstillfället eller får ett 
underkänt betyg (och inte blir godkänd vid en eventuell komplettering) så har du möjlighet att 
examineras vid ett omexaminationstillfälle. Datum för omexamination meddelas via Athena och ligger 
ca sex veckor efter det ordninarie examinationstillfället. 

Betyg och betygskriterier 

A: Utmärkt 
Studenten skall på ett heltäckande och mycket tydligt sätt kunna redogöra för utmärkande drag i 
teoribildning kring social konstruktion av normalitet och avvikelse i relation till exempelvis 
kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Studenten skall också på ett mycket 
tydligt sätt relatera centrala begrepp och teoribildningar till varandra och med stor säkerhet 
diskutera likheter och skillnader mellan dem. Vidare skall studenten på ett utvecklat sätt och med 
stor säkerhet kunna tillämpa centrala begrepp för att problematisera former, normer, och grunder 
för social identitet och sociala gemenskaper utifrån kursinnehållet samt analysera inkluderings- och 
exkluderingsprocesser i samhället relaterat till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning, utifrån de utgångspunkter som presenteras på kursen.  
 
B: Mycket bra 
Studenten skall på ett heltäckande, samt tydligt och självständigt sätt kunna redogöra för 
utmärkande drag i teoribildning kring social konstruktion av normalitet och avvikelse i relation till 
exempelvis kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Studenten skall också på 
ett tydligt sätt relatera centrala begrepp och teoribildningar till varandra och med säkerhet diskutera 
likheter och skillnader mellan dem. Vidare skall studenten på ett utvecklat sätt kunna tillämpa 
centrala begrepp för att problematisera former, normer och grunder för social identitet och sociala 
gemenskaper utifrån kursinnehållet och analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser i 
samhället relaterat till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, utifrån de 
utgångspunkter som presenteras på kursen.  
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C: Bra 
Studenten skall på ett tydligt och adekvat sätt kunna redogöra för utmärkande drag i teoribildningen 
kring social konstruktion av normalitet och avvikelse i relation till exempelvis kön/genus, etnicitet, 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Studenten skall också på ett tydligt sätt relatera centrala 
begrepp och teoribildningar till varandra och diskutera likheter och skillnader mellan dem. Vidare 
skall studenten kunna tillämpa centrala begrepp för att problematisera former, normer, och grunder 
för social identitet och sociala gemenskaper utifrån kursinnehållet och analysera inkluderings- och 
exkluderingsprocesser i samhället relaterade till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning, utifrån de utgångspunkter som presenteras på kursen.  
 
 
D: Tillfredsställande 
Studenten ska på ett adekvat och korrekt sätt kunna redogöra för utmärkande drag i teoribildning 
kring social konstruktion av normalitet och avvikelse i relation till exempelvis kön/genus, etnicitet, 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Studenten skall också kunna relatera centrala begrepp och 
teoribildningar till varandra och diskutera likheter och skillnader mellan dem. Vidare skall studenten 
göra goda ansatser att tillämpa centrala begrepp för att problematisera former, normer, och grunder 
för social identitet och sociala gemenskaper utifrån kursinnehållet och analysera inkluderings- och 
exkluderingsprocesser i samhället relaterat till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning, utifrån de utgångspunkter som presenteras på kursen.  
 
E: Tillräckligt 

Studenten skall kunna, åtminstone delvis, redogöra för utmärkande drag i teoribildningen kring social 
konstruktion av normalitet och avvikelse i relation till exempelvis kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa 
och funktionsnedsättning. Studenten skall vidare kunna diskutera likheter och skillnader mellan 
centrala begrepp och teoribildningar och med smärre missförstånd kunna tillämpa central begrepp 
för att problematisera former, normer, och grunder för social identitet och sociala gemenskaper 
utifrån kursinnehållet och analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser i samhället relaterat till 
kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, utifrån de utgångspunkter som 
presenteras på kursen. Redovisningen återspeglar väsentligen innehållet i kurslitteraturen och är, 
trots bristerna, så tydlig att det är möjligt att följa studentens resonemang.  
 
Fx: Otillräckligt 

Studenten redogör bristfälligt för utmärkande drag i teoribildning kring social konstruktion av 
normalitet och avvikelse i relation till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 
Studenten diskuterar inte på ett godtagbart sätt likheter och skillnader mellan centrala begrepp och 
teoribildningar eller tillämpar centrala begrepp för att problematisera och analysera inkluderings- 
och exkluderingsprocesser i samhället relaterat till genus, etnicitet, hälsa eller funktionshinder, 
utifrån de utgångspunkter som presenteras på kursen. Redovisningen kan ha brister i sin ansats att 
relatera till kurslitteraturen.  

 
F: Helt otillräckligt 
Studenten redogör inte för utmärkande drag i teoribildning kring social konstruktion av normalitet 
och avvikelse i relation till exempelvis kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 
Studenten diskuterar inte likheter och skillnader mellan centrala begrepp och teoribildningar eller 
tillämpar centrala begrepp i att problematisera och analysera inkluderings- och 
exkluderingsprocesser i samhället relaterat till kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning, utifrån utgångspunkter som presenteras på kursen.  
 
Utöver angivna kriterier ingår i bedömningen av godkänt betyg att lämna in i tid och att skriva utifrån 
vedertagna pedagogiska krav på akribi. Vid betyget Fx ges möjligheter till en komplettering. 
Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras. Kompletteringen ska skickas 
inom fem arbetsdagar till examinator. Endast betyget E kan erhållas vid komplettering.  
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Då betyget F ges krävs att studenten examineras på nytt, genom en ny examinationsuppgift.  
 
Har du godkänts i prov, det vill säga fått minst betyget E, får du inte göra ett nytt prov för högre 
betyg. Det är endast möjligt att ompröva för godkänt resultat fyra gånger och inom tre terminer från 
första registrering på delkursen.  
  


