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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-06 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för ämnet interkulturs historia och tvärvetenskapliga karaktär,
2. redogöra för centrala begrepp och aktuell teoribildning inom interkulturella studier,
3. tillämpa ämnets metoder för att analysera interkulturella samhällsprocesser, relationer
och företeelser och
4. granska interkulturalitetens tillämpning och relevans för samhällets olika sektorer och
kontexter.

Innehåll
Kursen är en introduktion till interkulturella studier. Den presenterar framväxten av



interkultur som akademiskt ämne och det interkulturella samhället som ett forskningsobjekt.
Kursen erbjuder en fördjupad förståelse av olika samhällens kulturella och demografiska
sammansättningar och omvandlingar. Vidare diskuteras ämnets tvärvetenskapliga inriktning
(beteendevetenskap, kulturvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap) i relation
till studiet av kulturell mångfald, nation, identitet, flerspråkighet och integration. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 och 3 examineras genom gruppdiskussioner och individuella skriftliga
inlämningsuppgifter.
Lärandemål 2 och 4 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och individuell skriftlig
hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


