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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid 
forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är på forskarnivå och är valbar i forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

 

Kursens lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  Visa fördjupad insikt i hur olika perspektiv på makt, social ojämlikhet och motstånd 
kan tillämpas på olika verksamhetsfält med relevans för social välfärd 

-  Förstå och redogöra för olika teorier om makt, social ojämlikhet och motstånd.  

Färdighet och förmåga 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  Tillämpa kunskaperna om makt, social ojämlikhet och motstånd i relation till olika 
sociala interventioner  

-  Tillämpa kunskaperna om makt, social ojämlikhet och motstånd när det gäller att 
formulera och analysera ett forskningsproblem 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Forskarstuderande ska efter genomgången kurs kunna 

-  Demonstrera ett kritiskt granskande förhållningsätt till forskning om makt i social 
välfärd med utgångspunkt i social ojämlikhet respektive motstånd  

Kursens uppläggning 
Kursen bedrivs som halv- eller heltidsstudier. 

 

Kursens innehåll 
Syftet med kursen är att presentera ett urval av teorier som kan användas vid analys av centrala teman 
inom området social välfärd, såsom olika sätt att förstå och förklara maktrelationer, marginaliserings- 
och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap och motstånd. Fyra teman står i fokus:  

− dominans och ojämlikhet,  
− avvikelse och kontroll,  
− främlingskap och exkludering och  
− mikrointeraktion, klient/patientskapande och funktionalitet.  

 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs i form av seminarier. Gemensamma träffar hålls på svenska och/eller på engelska.  

 

Examination och betygssättning 
Examinationen baseras på lärandemålen och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och 
skriftlig examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en 
av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).  
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Kursbevis 
Forskarstuderande som har fått en kurs godkänd ska på begäran få kursbevis av högskolan.  

Övergångsregler 
Forskarstuderande har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har 
lagts ner. 

Kurslitteratur 
Se separat litteraturlista. 
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Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma. 
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