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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-09-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1220

Benämning
De rasistiska idéernas historia

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

De rasistiska idéernas historia handlar om rastänkandets framväxt under tidigmodern och modern tid.
Utgångspunkten tas i kolonialism, nationsbyggande och vetenskap. Kursen behandlar rasbiologi, raspolitik
och liknande idéer fram till nutidens nationalpopulistiska rastänkande.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- på ett kritiskt sätt kunna beskriva de rasistiska idéerna utveckling.
- sätta in de rasistiska idéerna i adekvata historiska kontexter.
- kunna analysera fram rasistiska idéer i en text eller något annat uttrycksmedium.
- kunna analysera historiska källor och placera dem i sina tidssammanhang.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och obligatoriet regleras
nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en salsskrivning och genom muntliga prestationer vid seminarier. För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra,
C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
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d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment samt fullgjord närvaro. Vid
seminarierna krävs minst 75% närvaro. Missade seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift. Om
särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas 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. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminsperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

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

Aktuell litteraturlista annonseras på institutionens hemsida, www.littide.su.se, senast en månad före kursstart.
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