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Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra hur frågor kring ras, rasism, förtryck och frihet har förändrats över tid
- förklara hur stater och övriga offentliga institutioner över tid har anlagt olika perspektiv 
kring frågor rörande ras och rasism
- kritisk analysera nutida empiriska och teoretiska perspektiv på ras och rasism
- dekonstruera nutida normativa teorier i relation till hur staten hanterar frågor kring ras och 
rasism

Färdighet och förmåga
- kritiskt analysera politiska frågor rörande ras och rasism utifrån olika empiriska och 
normativa perspektiv
- dekonstruera och reflektera kring koncept relaterade till ras och rasism
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- argumentera hur ras och rasism är normativa begrepp som identifieras utifrån olika 
perspektiv
- visa förmåga att kunna samarbeta inom olika multi-kulturella sammanhang och där igenom 
kunna bekämpa olika former av rasism

Behörighetskrav
Fullgjord examen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap, eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Studenterna examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, gruppuppgifter, 
samt genom individuella presentationer i seminarieform.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska
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Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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