
 

 

 

 

HT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursbeskrivning 
Kurs: 

Termin: HT 2018 

Specialpedagogiska institutionen 

UQ2SPP, Delkurs 2,  Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet 7,5 hp 



Kursbeskrivning HT 2018 2:6 

Stockholms universitet 

Specialpedagogiska institutionen 

106 91 Stockholm 

Besöksadress: 

Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage) 

www.specped.su.se 

Telefon: 08–16 20 00 (vxl) 

Telefax: 08–12 07 64 20 

E-post: 

studentexpediton@specped.su.se 

 

 

I kursen ingår: 1) förskolan/skolan som en kulturell arena för social komplexitet och 
variation 2) möjligheter/hinder för lärande och utveckling i relation mellan 
individen och miljön 3) funktionsnedsättning, genus och etnicitet i relation till 

lärandemiljöer 4) Etnografisk observation. 

Arbetsformerna består av föreläsningar, litteraturseminarier, och 

kollegiehandledning. Under verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ska studenten 

genomföra observationer av lärandemiljö i skola/förskola. 
 

 

 

  
 

 

 

1. Kursbeskrivning 

 

 

 
 

1.2 Arbetsformer 

 

 

 

 
2. Examination 

2.1 Kurskrav 

 

 

 
2.1.1 Obligatorisk närvaro – komplettering vid frånvaro 

Närvaro vid undervisningstillfällen är inte obligatorisk och kräver ingen 

komplettering men det blir svårt för studenten att klara av lärandemål vid hög 

frånvaro. 

 

 
I det här dokumentet hittar du viktig information om din kurs. 
När du är registrerad får du tillgång att logga in på kursens Mondo-sida 

och där hittar du en 

Studiehandledning med en mer detaljerad beskrivning av kursens 

upplägg. 

Kontaktuppgifter 
Aktuella kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du på kursens kurshemsida. . 

Där hittar du också kontaktuppgifter och telefontider/besökstider till utbildningsadministrationen. 

Kontaktuppgifter till andra ansvariga lärare hittar du på Mondo-sidan. 

Närvaro är inte obligatorisk och kräver ingen komplettering. 

http://www.specped.su.se/
mailto:studentexpediton@specped.su.se
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2.2 Examinationsformer 

2.3 Examinationsdatum och omexamination 

 
2.4 Betygskriterier 

Delas ut vid kursstart. 

 

 
3. Kursvärdering 

 

4. Plagiering 

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 

förbjudet. Det betraktas som plagiat. 

 

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. 

Examinationen lämnas in senast den 14 januari och eventuell omexamination 

senast den 11 februari. 

Individuell skriftlig examination. 

Kursvärdering kommer att genomföras digitalt efter det sista undervisningstillfället. 

 

http://www.specped.su.se/
mailto:studentexpediton@specped.su.se
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4.1 Självplagiat 

Det är inte tillåtet att använda egna tidigare examinerade uppgifter som 
hemskrivningar, självständiga arbeten (uppsatser/examensarbeten) som du själv har 
skrivit eller skrivit tillsammans med andra, och som publicerats eller lämnats in till 
detta universitet eller andra lärosäten. Korrekt är att tydligt ange att det är 
återanvändning och markera citatet med citattecken och hänvisning. 

 

Om du är det minsta tveksam till vad som betraktas som fusk kan du kontakta 
studierektorn i ditt ämne. 
För mer information: Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden 

 

 

 

 

 

5. Studentinflytande 

Studenters möjlighet till inflytande över sin utbildning och studiesituation är en viktig 
faktor för en god utbildningskvalitet. 
Enligt Stockholms universitets Policy och riktlinjer för studentinflytande är 
kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet för såväl studenter som personal. 
Inflytande kan ske genom till exempel: 

-direkt deltagande i utbildningen 
-deltagande i utvärderingar av kurser och program 
-representation i olika organ, så som Institutionsstyrelsen 

 

För mer information: Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms 
universitet 

 

6. Jämlikhet och likavillkor 

Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt 
oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering, trakasserier eller 
sexuella trakasserier av personer som studerar vid eller söker till utbildningar vid 
Stockholms universitet får inte förekomma. 

 

För mer information om universitets centrala är arbete med jämlikhet och 
likabehandling: Jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet 

http://www.specped.su.se/
mailto:studentexpediton@specped.su.se
http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/riktlinjer-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397
https://www.su.se/regelboken/bok-1/organisation/policy-och-riktlinjer-f%C3%B6r-studentinflytande-vid-stockholms-universitet-1.26265
https://www.su.se/regelboken/bok-1/organisation/policy-och-riktlinjer-f%C3%B6r-studentinflytande-vid-stockholms-universitet-1.26265
https://www.su.se/utbildning/studentservice/j%C3%A4mlikhet-likabehandling
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Är du student vid Specialpedagogiska institutionen och har frågor om jämlikhet och 
likavillkor är du välkommen att kontakta studenternas kontaktperson för jämlikhets- 
och likavillkorsfrågor. 

 

Kontaktperson: Jennie Graflund, Administrativ studierektor 
E-post: jennie.graflund@specped.su.se 
Telefon: 08-1207 6407 

 
 

7. Studera med funktionsnedsättning 

Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig 
funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd 
måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen. 
För mer information: Studera med funktionsnedsättning 

 

Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska 
institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt 
pedagogiskt stöd. 
Kontaktperson: Frida Hager, Studievägledare. 
Email: frida.hager@specped.su.se 
Telefon 08-1207 6433 

 

 
8. Stöd i det akademiska skrivandet 

 

Studie- och språkverkstaden är öppen för alla som är studenter vid Stockholms 

universitet. 

Här kan du utveckla dina studiestrategier och ditt akademiska skrivande. Studie- och 

språkverkstaden erbjuder bland annat handledning, föreläsningar och skrivgrupper. 

 

För mer information: Studie och språkverkstaden 

http://www.specped.su.se/
mailto:studentexpediton@specped.su.se
mailto:jennie.graflund@specped.su.se
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning
mailto:frida.hager@specped.su.se
http://www.su.se/sprakverkstad
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9. Stödsystem 

Genom att logga in på Mitt Universitet kan du ta hitta information dina studieresultat. 
Här hanterar du även ditt studentkonto, köp av utskrifter och du hittar även bland 
annat genvägar till Lärplattformen Mondo, Schemaverktyget TimeEdit. 

 

9.1 Lärplattformen Mondo 
 

När du registrerats på din kurs läggs du in i kursens digitala klassrum på Mondo. På 
Mondo sker löpande kommunikation kring kursen, från lärare, 
utbildningsadministration och er studenter emellan. 
Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut och det är via Mondo du 
oftast lämnar in examinationsuppgifter. 

 

Du måste vara registrerad på aktuell kurs för att bli inlagd i kursens Mondo. 
Om du har problem med din registrering, kontakta kursens administratör, aktuell 
kontaktinformation finns på kursens kurshemsida. 
Om du har andra tekniska problem med Mondo, kontakta Helpdesk 

 
 

9.2 Studentmail 

Som student på Stockholms universitet behöver du omstyra ditt student e-postkonto 
till en privat mejladress. Det behövs för att du t.ex. ska kunna ta emot studierelaterad 
mejl från Mondo. 
För mer information nedan om hur du går tillväga: Serviceportalen Epost-student 

 

9.3 TimeEdit 
 

I TimeEdit (förkortas TE) hittar du aktuellt schema för din kurs. 
Länk till ditt schema hittar du på kurshemsidan. 
Du kan även logga in på schemat via Mitt universitet eller Schema.su.se 

 

Om det gjorts ändringar i schemat är detta markerat med en röd prickmarkering i 24 
timmar efter att ändringen gjorts. 
Schemat visas alltid med senast uppdatering. 

 

Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, tex din studiegrupp. 
Läs mer längst ner i schemavyn Tips för anpassad schemavisning. 

http://www.specped.su.se/
mailto:studentexpediton@specped.su.se
https://www.mitt.su.se/
https://www.su.se/utbildning/studentservice/it-f%C3%B6r-studenter/it-support/helpdesk-1.23002
https://www.mitt.su.se/
https://schema.su.se/

