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1. Innehåll  

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om sambandet mellan etnicitet och social 

inkludering och exkludering. Med hjälp av för ämnet relevanta samhällsvetenskapliga teorier och 

empiriska studier behandlar vi frågor såsom: Hur kan man förstå begreppen etnicitet och ras? 

Varför uppstår etniska konflikter? Vad driver människor till migration, och vad får den för 

konsekvenser? Varför går det sämre för utrikes födda på arbetsmarknaden? Vad får 

högerextrema krafter att växa sig starkare? Hur försöker enskilda individer och 

minoritetsgrupper hantera eller motverka xenofobi och diskriminering i vardagen, och vad får 

dessa strategier för konsekvenser för social inkludering?  

 

2. Lärandemål  

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för begreppen etnicitet, ras, rasism, 

migration, stratifiering, diskriminering, samt för teorier kopplade till dessa begrepp. De förväntas 

också kunna använda teorier och begrepp i enklare analyser av empiriska fenomen. 
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3. Undervisning  

Delkursen består av fem föreläsningar och sex seminarier. Föreläsningarna ger översikt över för 

områdena relevanta teorier, begrepp och empiriska studier. Till varje föreläsning hör ett 

obligatoriskt seminarium. Syftet med seminarierna är att ge studenten möjligheten att fördjupa 

sig i centrala delar av kurslitteraturen, att få hjälp med att förstå teoretiska begrepp och 

resonemang samt att använda dessa för att analysera empiriska material. Det är viktigt att 

studenten är väl förberedd inför seminarierna, har läst kurslitteraturen, lyssnat på föreläsningarna 

och att hon/han tar aktivt del i diskussionerna. Detaljerade anvisningar kring seminarierna delas 

ut vid kursstart.  

Tre av föreläsningarna hålls på engelska, tre seminarier hålls på svenska och tre på engelska. Det 

sista seminarium ägnas åt grupparbetepresentationer. 

 

 

4. Examination  

Examination av delkursen sker genom en gruppuppgift och genom en hemtentamen i form av en 

essäfråga (kan skrivas både på engelska eller svenska). Deltagandet på seminarierna betygsätts 

inte utan dokumenteras via närvarolista vid varje seminarium. Hemtentamen kommer att läggas 

ut på Mondo efter sista seminariet 20/12. Den ska lämnas in 14/01 senast kl. 24.00 genom att 

laddas upp på Mondo i en individuell inlämningsmapp. 

 

5. Betygsättning  

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala med följande kriterier:  

A = Utmärkt. För att erhålla betyget krävs att studenten visar upp en mycket god kännedom om 

de begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. Därutöver skall studenten kunna 

genomföra en enklare analys där hon/han visar mycket god analytisk förmåga.  

B = Mycket bra. För att erhålla betyget krävs att studenten visar upp en god kännedom om de 

begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. Därutöver skall studenten kunna 

genomföra en enklare analys där hon/han visar god analytisk förmåga.  

C = Bra. För att erhålla betyget krävs att studenten visar upp en god kännedom om de begrepp 

och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. Därutöver skall studenten kunna genomföra 

en enklare analys där hon/han visar viss analytisk förmåga.  



D = Tillfredställande. För att erhålla betyget krävs att studenten visar upp en kännedom om de 

begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. Därutöver skall studenten kunna 

genomföra en enklare analys där hon/han visar viss analytisk förmåga.  

E = Tillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten har kännedom om de begrepp och 

teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. Därutöver skall studenten kunna genomföra en 

enklare analys där hon/han visar någon analytisk förmåga.  

Fx = Otillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten har kännedom om några av de 

sociologiska begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar.  

F = helt otillräckligt. Omtenteras genom salsskrivning.  

De som fått betyget F på hemtentan ges möjlighet att skriva en salstenta. Detsamma gäller för de 

studenter som inte lämnar in hemtentan i tid. De som fått betyget Fx ges möjlighet att antingen 

komplettera hemtentan eller skriva salstenta.  
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