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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
INV1
INV2

Benämning
Flyktingar och arbetsmigranter 1930- till 1960-talen
Invandring och integration från 1970-talet

Högskolepoäng
3
4.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar migrationen till Sverige av flyktingar, arbetsmigranter och anhöriga från omkring 1930 till
idag, en drygt åtta decennier lång period med några distinkta delperioder med olikartade kännetecken. Från ett
land med cirka 1 procent av invånarna födda utomlands har en omvandling skett till ett mångkulturellt
samhälle. Teman som tas upp i kursen är invandringspolitik, de olika typerna av invandring,
integrationspolitik och integrationsfrågor.
Kursen består av två delkurser, kronologiskt uppdelade:
Delkurs 1: Flyktingar och arbetsmigranter under orostid och folkhemsbygge, 3 hp
Delkurs 2: Invandring och integration från 1970-talet till dagens samhälle, 4,5 hp
Delkurs 1 behandlar kursens centrala frågor och temata under folkhemsbygget, och delkurs 2 från 1970-talet
till idag. Inom delkurs 2 ska studenten välja en av några föreslagna doktorsavhandlingar inom området för
analys. Den valda avhandlingen kommer att ingå i hemskrivningen (se nedan).
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på både delkurs 1 (Flyktingar och arbetsmigranter under orostid och folkhemsbygge) och
delkurs 2 (Invandring och integration från 1970-talet till dagens samhälle) ska studenten:
– ha förvärvat en kunskapsbas inom ett tematiskt avgränsat historiskt område: Invandring och integration från ”folkhemmet” till dagens Sverige,
– muntligen och skriftligen kunna redogöra för och diskutera utvecklingslinjer rörande invandring,
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invandringspolitik, integration och integrationspolitik,
– muntligen och skriftligen kunna göra vissa problematiseringar såväl kring centrala begrepp såsom
migration, invandrare och integration, som kring forskningspositioner inom ämnesområdet.
Därutöver ska studenten för godkänt resultat på delkurs 2 (Invandring och integration från 1970-talet till
dagens samhälle) också:
– ha skaffat sig vissa insikter i historieämnets grundläggande vetenskapliga metoder och angreppssätt.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier med ett mindre inslag av föreläsningar. Deltagande vid
seminarierna är obligatoriskt. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter
på kursen som institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom två inlämningsuppgifter, där den andra följs upp vid ett seminarium. Delkurs
2 examineras genom en mindre inlämningsuppgift samt en hemskrivning.
b. Betygsättning på hela kursen samt på delkurs 2 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Delkurs 1 bedöms enligt en tvågradig betygsskala (U/G).
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs G på delkurs 1 och lägst betyget E på delkurs 2.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin under den påföljande
treterminersperioden enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till Historiska institutionens hemsida: www.historia.su.se.
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