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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för etnicitetens, den etniska identitetens och kulturens innebörd och relevans för
socialt arbete
2. förklara innebörden av samhällets mångkulturalisering
3. kritiskt reflektera över olika kulturella uppfattningar, likheter och skillnader.4. redogöra för
rasismens och diskrimineringens olika former samt dessas individuella och sociala
konsekvenser
5. problematisera och reflektera över det sociala arbetets roll i mötet med människor med
olika kulturella och religiösa bakgrunder
6. reflektera över egna attityder och värderingar i relation till kulturella och religiösa
skillnader och etnicitet

Kursens innehåll - olika uppfattningar om och definitioner av begreppen kultur, etnicitet, integration,
assimilation, segregation
- teorier och strategier för integration
- olika kulturers syn på förhållandet mellan individ och kollektiv
- olika kulturella uppfattningar om familj, barnuppfostran och barnens rättigheter, sexualitet,
omsorg om äldre, könsförhållanden, privat och offentlighet, demokratiskt styre, bomiljöer
osv.
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- teoretiska perspektiv på rasism och diskriminering
- socialt arbete med fokus på etnicitet, interkulturellt arbete och anti-rasism

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Lärandemål 1, 2 och 4: Individuell skriftlig tentamen
lärandemål 3, 5-6: Individuell- och gruppuppgift samt seminarium

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning mot
internationellt socialt arbete.
 
Undervisningsspråk: engelska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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