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Kursens innehåll

Kursen behandlar migration- och integrationsprocesser ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.
Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden men behandlar även internationella aspekter. Särskilt fokus
läggs på hur livsvillkor i ursprungslandet, under migrationsprocessen samt i det nya hemlandet hänger
samman med välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland migranter och deras
barn. Inom ramen för kursen belyses även senare tids migrationsmönster i Europa och hur den ökande
migrationen av nya sårbara grupper, inklusive ensamkommande barn och ungdomar och flyktingar, relaterar
till folkhälsa. Teoretiska begrepp och perspektiv på individ-, grupp- och samhällsnivå granskas, i kombination
med en genomgång av metodologiska tillvägagångssätt.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- Beskriva mönster av migrationsströmmar till Sverige och Europa över tid och hur dessa relaterar till
folkhälsa.
- Kunna definiera och reflektera kring olika begrepp, mått, mätmetoder och datakällor som används för att
beskriva hälsa och ohälsa bland individer med utländsk bakgrund.
- Diskutera hur olika teoretiska förklaringsmodeller och sociala bestämningsfaktorer är kopplade till
välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland personer med utländsk bakgrund.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och studentaktiverande inslag, t.ex. gruppdiskussioner och
gruppövningar.
Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen samt ett skriftligt delprov.
Tentamen betygssätts med en målrelaterad sjugradig betygsskala (A-F) medan delprovet bedöms enligt en
tregradig betygsskala (U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd). Principerna för sammanvägning
av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
b) Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg:
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på de sammanvägda tentamensuppgifterna,
dvs. lägst betyget E på salstentamen och lägst betyget G på delprovet eller motsvarande del på salstentamen.
Mer information om detta i kursbeskrivning och på kursens hemsida.
e) För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen. Den termin kurstillfälle saknas erbjuds ett
examinationstillfälle.
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. Framställan om detta
ska göras skriftligen till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på salstentamen medges om studenten
ligger nära gränsen för godkänt.
Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betyget E.
Om kompletteringen av betyget Fx bedöms som underkänd ges betyget F.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Plagiat, fusk och självplagiat är förbjudet i samband med alla delar av kursen. Misstanke om dess förekomst
kommer att rapporteras till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet. För mer detaljerad information
hänvisas till kursbeskrivningen.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.su.se/publichealth senast två månader före
kursstart.
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