SASA008 Medborgarskap, ras och etniska relationer i kritisk belysning (läskurs,
doktorandnivå) 15 hp (Interrogating citizenship, race and ethnic relations)
_________________________________

1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2015-05-27.

2. Allmänna uppgifter
Kursen kan ingå som en del i en doktorsexamen i socialt arbete. Kursen ges på engelska.

3. Mål
Efter genomgången kurs ska studenten
Kunskaper och förståelse
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse i förhållande till teorier
om medborgarskap, ras och etniska relationer, och
- demonstrera en kvalificerad förståelse av den sociala konstruktionen av
”ras” (specifikt ”blackness”) i Europa.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och med skicklighet analysera ett specifikt
problem inom kursens område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig integritet i relation till det
problemområde som kursen behandlar.

- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människans ansvar för hur den används.

4. Innehåll
Kursen syftar till att ge en förståelse av teorier om medborgarskap, ras och
etniska relationer inom en europeisk kontext.
Kursens är en läskurs som byggs omkring den europeiska sommarskolan
”Black Europe: interrogating citizenship, race and ethnic relations”. För en
ingående beskrivning av kursens innehåll, se bilaga.

5. Undervisning och examination
Sommarskolan innefattar föreläsningar och seminarier som är koncentrerade
till ett internat om 14 dagar
Doktoranden skriver utöver detta ett paper som baseras på sommarskolans
litteratur.
Kursen examineras genom fullständigt deltagande i de moment som ges av sommarskolan
samt genom ett kurspaper som behandlar ett problem inom ramen för kursens område, baserat
på kurslitteraturen. Paprets omfattning bör vara omkring 20 sidor. Papret examineras utifrån
examinators läsning och en muntlig diskussion med examinator.

6. Betyg
Som betyg används något av uttrycken godkänt eller underkänt. För betyget godkänd krävs att
studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen. Vid kursens start informeras
studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

7. Förkunskapskrav
Sökande måste vara antagen som forskarstuderande inom socialt arbete
vid Lunds universitet.

8. Litteratur
Cirka 5000 sidor, se bilaga.

