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Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till demografi, även kallat befolkningsstudier. Ämnet, dess teoribildning, metoder
och datakällor presenteras. Viktiga samhällsfrågor i anslutning till befolkningsutveckling, befolkningsstruktur
(inklusive befolkningens åldrande) och befolkningspolitik studeras både ur ett historiskt och ur ett
nutidsperspektiv. Kursen behandlar demografifrågeställningar med internationell giltighet (i förhållande till
rika respektive fattiga länder) såväl som frågeställningar som är specifika för Sverige.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- beskriva och förklara grundläggande demografiska begrepp,
- redogöra för huvuddragen i befolkningsutvecklingen i Sveriga,
- beskriva och förklara de vanligaste demografiska metoderna och datakällorna. Studenten förväntas också
kunna diskutera fördelar och begränsningar hos olika datakällor,
- jämföra olika demografiska perspektiv som de framställs i litteraturen och beskriva hur de tillämpats i
demografiska studier,
- redogöra för global befolkningsutveckling i historisk tid och i nutid och diskutera huvudsakliga drivkrafter
till dessa skeenden,
- identifiera och diskutera problem i samband med en allt äldre befolkning,
- redogöra för befolkningspolitiken i Sverige och analysera vilka olika infallsvinklar till befolkningsfrågor
som finns internationellt.
Undervisning

Undervisning på kursen ges i form av lektioner och seminarier där studenten förväntas bidra med aktivt
deltagande.
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Kunskapskontroll och examination

Examinationen består av en skriftlig och en muntlig del. Den muntliga delen utgörs av deltagande i
diskussioner i undervisningen och även deltagande i seminariediskussioner och presentation vid två
seminarietillfällen.
Kursen avslutas med en skriftlig hemuppgift som utgörs av ett antal givna frågeställningar som ska besvaras
och vars syfte är att klargöra i vilken utsträckning studenten har uppnått kursens lärandemål.
För betygssättning krävs att såväl den muntliga som den skriftliga delen av examinationen är fullgjord.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete åstadkommit nytänkande inom området, lyfter idéer
till en högre analytisk nivå och ger en mycket relevant, kritisk, välformulerad och väl sammanhållen
redogörelse av ämnet för respektive frågeställning.
B = Mycket bra. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete lyfter idéer till en högre analytisk nivå och ger en
relevant, utförlig, kritisk, välformulerad och väl sammanhållen redogörelse av ämnet för respektive
frågeställning.
C = Bra. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete ger en relevant, utförlig, välformulerad och väl
sammanhållen redogörelse av ämnet för respektive frågeställning.
D = Tillfredsställande. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete ger en relevant och välformulerad
redogörelse för ämnet i frågeställningen.
E = Tillräckligt. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete ger en välformulerad men bara delvis relevant
redogörelse för ämnet i frågeställningen.
Fx = Otillräckligt. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete ger en begränsad och delvis icke relevant
redogörelse för ämnet i frågeställningen.
F = Helt otillräckligt. Detta betyg ges när studenten i sitt arbete ger en begränsad och icke relevant
redogörelse för ämnet i frågeställningen.
A-E är godkända resultat på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå ytterligare
prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå
förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en examinator har rätt att
begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till
studierektor.
Plagiat, fusk och otillåtet samarbete
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig
information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida www.su.se/regelboken Lärare
är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir
alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan
ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller
även texter du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel,
som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det
kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges)
för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor. Med prov jämställs också andra obligatoriska
kursdelar.
Begränsningar

Till kursen kan inte antas den som har godkänt resultat på kursen SO7100 Population Development and
Social Change 7,5 hp eller på delkursen Population Development and Social Change 7,5 hp inom kursen
SO8040 Demography, Interdisciplinary Magister Course.
Kurslitteratur

Huvudbok:
Livi-Bacci, Massimo. 2012. A Concise History of World Population. Oxford: Wiley-Blackwell
Artiklar.
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