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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala teoretiska perspektiv på migrationsströmmar
• redogöra för utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik och för aktuell

lagstiftning
• redogöra för vetenskaplig metod i migrations- och integrationssammanhang.
Färdighet och förmåga
• kritiskt granska de utmaningar och möjligheter som kan finnas inom det

integrationspolitiska området
• analysera socialtjänstens arbete med frågor rörande minoritetspolitik och familjer med
invandrarbakgrund
• analysera innebörden av nya livsmönster som uppstår som en följd av migration
• genomföra datainsamling baserad på vetenskaplig metodik med fokus på gruppintervju.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över livsvillkoren för invandrare i det svenska samhället
• reflektera över uppkomsten och funktionen av fördomar och stereotypisering.

Innehåll
- samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för studier av migration
- invandringen till Sverige under efterkrigstiden och utvecklingslinjer i svensk migrations- och
integrationspolitik
- de institutionella formerna för migranters mottagande och integration
- migrationens följder på individ- och samhällsnivå
- socialtjänstens arbete med minoritetsfrågor och invandrarfamiljer
- fördomar och stereotypisering
- religionens roll i integrationsprocesser
- vetenskaplig metod
- gruppintervju
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- terminsreflektion
Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt fältstudier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete (eller
motsvarande kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en skriftlig
inlämningsuppgift (fältuppgift) i grupp och seminarier. Dessutom ingår en skriftlig individuell
terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Individuell inlämningsuppgift

4,5 hp

U/G/VG

Fältstudieuppgift

1 hp

U/G

Seminarier

1,5 hp

U/G

Terminsreflektion

0,5 hp

U/G

Övrigt
Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier samt fältstudier.
Kurslitteratur
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Lilja, E., & Pemer, M. (2010). Boendesegregation – orsaker och mekanismer. Boverket.
Schlytter, A., & Rexvid, D. (2016). Mäns heder. Studentlitteratur.
Shmulyar Gréen, Oksana., & Melander, C. (2018). Family obligations across European borders:
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