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Kurskod: RIB310

Rättvisa, identitet och medborgarskap, 7,5 hp
Justice, identity and citizenship, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-04-03
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens syfte är att hos de studerande utveckla:
Kunskap om och förståelse för:
• de krav som ställs på vetenskaplig texter
• normativa teorier om medborgarskap i relation till klass, kön och mångkulturalism
• empiriska teorier om varför medborgarskap utformas på ett visst sätt i olika politiska 

system
• empirisk forskning om hur medborgarskap utformas i relation till klass, kön och 

mångkulturalism
Färdigheter och förmåga att:
• läsa, återge och analysera vetenskapliga texter, såväl skriftligt som muntligt
• identifiera och särskilja normativa och empiriska teorier om medborgarskap
• utifrån teorier om medborgarskap i relation till klass, kön och mångkulturalism 

kunna klassificera, jämföra, analysera och kritiskt granska såväl empirisk forskning 
om medborgarskap som medborgarskapets faktiska utformning i olika politiska 
system

Värderingsförmåga av och förhållningssätt till:
• möjligheten att kunna samarbeta i en mångkulturell kontext

Behörighetskrav
Genomförda studier i statsvetenskap 1-30 hp inom ramen för Internationella programmet för 
Politik och Ekonomi (IPPE) vid Högskolan Väst eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell bedömning av seminarieuppgifter och deltagande i 
seminarier, en individuell inlämningsuppgift och en individuell salstentamen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, 
Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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