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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-08-29 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 2018-08-29, och
senast reviderad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
2020-08-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Mångfaldsstudier I, 30 hp, Mångfaldsstudier II, 15 hp, Normkritisk pedagogik 15 hp. Etnologi I, 30 hp samt
Etnologi II, 22,5 hp avklarade alt. Genusvetenskap I, 30 hp samt Genusvetenskap II, 22,5 hp avklarade alt.
Historia I, 30 hp samt Historia II, 22,5 hp avklarade alt. Pedagogik I, 30 hp samt Pedagogik II, 22,5 hp
avklarade alt. Sociologi I, 30 hp samt Sociologi II, 22,5 hp avklarade.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003

Benämning
Kvantitativ metod i praktik och teori
Att arbeta med mångfald
Praktik

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen inleds med en delkurs som ger grundläggande kunskaper om kvantitativ metod i praktik och teori.
Därefter repeteras och fördjupas delar av programmets första två terminer och olika sätt att konkret arbeta
med mångfaldsfrågor presenteras. Avslutningsvis görs praktik vid företag, myndighet eller organisation.
Kursen är uppdelad i tre delkurser.
Delkurs 1. Kvantitativ metod i praktik och teori, 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande färdigheter och kunskaper i kvantitativa metoder, som behövs för att läsa,
utvärdera, kritiskt granska statistik samt färdigheter för att producera enklare statistik.
Delkurs 2. Att arbeta med mångfald, 7,5 hp
Under denna delkurs repeteras och fördjupas grunderna i mångfaldsbegreppet och relateras till konkreta sätt
att arbeta med mångfald. Delkursen är en förberedelse inför delkurs 3.
Delkurs 3. Praktik, 15 hp
Under denna delkurs genomför studenten en yrkespraktik på en arbetsplats som student själv valt. Kursen
avslutas med att studenten skriver en rapport om sin praktik.
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Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på Delkurs 1. Kvantitativ metod i praktik och teori, 7,5 hp ska studenten kunna:
- ha en allmän ämnesorientering inom kvantitativa metoder och kunna redogöra för centrala begrepp inom
kvantitativ forskning. Exempel på centrala begrepp är urval- och insamlingsmetod, studiedesign, olika typer
av bortfall, operationalisering, kausalitet, index och statistisk interferens
- ha kännedom om olika typer av undersökningsdesign och kunna diskutera respektive designs styrkor och
svagheter
- ha en grundläggande förståelse för statistisk inferens (möjlighet att dra slutsatser om en population från ett
urval), ha förståelse för vad statistisk signifikans innebär samt förstå och kunna tolka konfidensintervall för
medelvärde och proportion
- med hjälp av Excel (eller motsvarande program) kunna skapa och tolka enkla frekvenstabeller och figurer,
samt kunna beräkna och tolka sambandsmåtten Phi och Pearsons r
- kritiskt granska resultat och slutsatser från kvantitativ forskning
- ha god inblick i multivariata analysmetoder
- kunna ta fram och tolka tabeller, sammanfattande mått och grafiska sammanställningar av olika
datamaterial.
För godkänt resultat på Delkurs 2. Att arbeta med mångfald, 7,5 hp ska studenten kunna:
- redogöra för och förklara företeelsen och begreppet mångfald i relation till att praktiskt arbeta med mångfald
inom yrkeslivet
- redogöra för ett antal arbetsmetoder inom mångfaldsområdet.
För godkänt resultat på Delkurs 3. Praktik, 15 hp ska studenten kunna:
- uppvisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning i relation till verksamhet inom
praktikområdet
- skriftligt sammanfatta aspekter av yrkeslivet som inte fås via teoretisk utbildning
- skapa kontakter som underlättar framtida verksamhet inom mångfaldssektorn.
Undervisning

Undervisningen på Delkurs 1. Kvantitativ metod i praktik och teori
består av föreläsningar, lärarledda seminarier och (grupp)övningar.
Undervisningen på Delkurs 2. Att arbeta med mångfald består av föreläsningar, lärarledda seminarier och
gruppövningar.
Undervisningen på Delkurs 3. Praktik består av föreläsningar, seminarier och praktik.
Kurskrav:
Närvaro på seminarier är obligatorisk.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis:
Delkurs 1. Kvantitativ metod i praktik och teori examineras genom hemskrivning och muntliga
gruppredovisningar.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Delkurs 2. Att arbeta med mångfald examineras genom hemskrivning
Delkurs 3. Praktik examineras genom en självständigt författad praktikrapport
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens föreskrifter om former av undervisning och examination
för en student som uppvisar intyg om rekommendationer om särskilt pedagogiskt stöd. Examinator ska i
sådant beslut bestämma formerna för alternativ eller anpassad examinationsform eller ett kursobligatorium.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
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D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Delkurs 3. Praktik bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
U= Underkänd
G= Godkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För slutbetyg krävs minst betyget E på samtliga delkurser samt fullgjord närvaro om 100%. Om särskilda
skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F (U på kursdelen praktik) 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. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått
lägst betyget E (G på kursdelen praktik) får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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
enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget
E.
Övergångsbestämmelser

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

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i Kandidatprogram för Mångfaldsstudier.
Denna kursplan (ETG631) ersätter den tidigare kursplan (ETG630) som utgår.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.erg.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig två månader före kursstart.
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