Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVC63, Statsvetenskap: Nationalism och
främlingsfientlighet, 7,5 högskolepoäng
Political Science: Nationalism and Xenophobia, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2011-11-08 att
gälla från och med 2011-11-17, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är en statsvetenskaplig kurs som erbjuds till utbytesstudenter vid Lunds
universitet.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
visa övergripande kunskaper om olika teoretiska perspektiv på nationalism och
främlingsfientlighet
visa övergripande kunskaper om förekommande forskningsproblem, metodologiska
frågor och forskningsresultat inom områdena nationalism och främlingsfientlighet

Färdighet och förmåga
visa förmåga att formulera relevanta forskningsproblem inom kursens område samt
kunna teoretisera, generalisera och diskutera dessa problem
visa förmåga att bidra till den gemensamma lärandemiljön och till gruppdynamiska
aspekter på inlärning.
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Kursens innehåll
Kursen behandlar frågor om nationalism och främlingsfientlighet, främst i en
västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras. Bland de
frågor kursen behandlar kan nämnas:
Vilka olika uttryck tar sig nationalismen idag, och varför?
Vilka diskurser, aktörer och praktiker kan betraktas som främlingsfientliga?
Vad förklarar invandringskritiska partiers framgångar i många europeiska länder?
Går det att normativt rättfärdiga invandringsbegränsningar, och i så fall hur?

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande vid seminarier
är obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska
inlämningsuppgifter, samt genom ett skriftligt kurspapper i slutet av kursen.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfälle
men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända studier i statsvetenskap omfattande 1-60
högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVC63, Statsvetenskap: Nationalism och
främlingsfientlighet
Gäller från V12
1101 Course Paper, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

