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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska
som andra språk B.
Kursens uppläggning
Provkod
VH10

Benämning
Inkludering och exkludering

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsa och funktionshinder. Vidare problematiseras
föreställningar om normalitet och avvikelse som ligger till grund för kategorisering av människor och
identitetsskapande. Med utgångspunkt i teoretiska perspektiv på samspelet mellan inkluderande och
exkluderande processer ges exempel från forskning som belyser hur föreställningar om normalitet och
avvikelse aktualiseras i vård och omsorg, folkhälsoarbete och vardagligt meningsskapande.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- kritiskt diskutera de i kursen behandlade teoretiska perspektiven rörande inkludering, exkludering,
normalitet och avvikelse,
- tillämpa centrala begrepp i dessa teoribildningar, som meningsskapande, delaktighet samt identitets- och
subjektivitetsskapande, i en vetenskaplig analys av ett fall.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en obligatorisk seminariebehandling av en skriftlig examinationsuppgift.
För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.
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Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Student som erhållit betyget Fx vid examination får komplettera befintlig examination i enlighet med
tidsangivelse i studiehandledning för kursen.
Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Antalet tillfällen för prov är begränsat till: 5.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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