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[SOIETN0] Prövningsinstruktion 
 

Kurslitteratur 
För närvarande finns det endast en lärobok avsedd för kursen: 

• Phillips, Tove, Etnicitet och kulturmöten, Gleerups. 

Till inlämningsuppgiften föreslår vi att du använder nedanstående webbplatser: 

• www.ui.se/landguiden (Öppnas i nytt fönster) 

• www.migrationsverket.se/landguiden (Öppnas i nytt fönster) 

Vid behov kan du komplettera med valfri litteratur och källor på Internet. 

Så här går prövningen till 
Först gör du en inlämningsuppgift (1), sedan ett skriftligt prov (2) och därefter en muntlig 

presentation av inlämningsuppgiften (3). 

1. Inlämningsuppgift 

Beskrivning av inlämningsuppgiften hittar du på sidan 2. Om du har prövat i denna kurs 

tidigare så måste du välja en ny person och ett nytt land för din inlämningsuppgift. 

Mejla inlämningsuppgiften till läraren senast samma dag som du gör det 

skriftliga provet 

Mejla din inlämningsuppgift som bilaga till prövningsansvarig lärare senast samma dag 

som du gör det skriftliga provet. Lärarens e-postadress hittar du i kurskatalogen i 

anslutning till kursen. I mejlet måste du ange ditt för- och efternamn.  

2. Skriftligt prov  

Det skriftliga provet omfattar hela kursen. Exempel på kursmoment:  

• Migration. 

• Migrationspolitik. 

• Svenska kulturer. 

• Centrala begrepp och teorier 

• Aktuella frågor samt källkritik. 

Hjälpmedel är inte tillåtet 

Hjälpmedel är inte tillåtet vid det skriftliga provet. 

3. Muntlig presentation av inlämningsuppgiften  

Läraren kallar dig till den muntliga presentationen av inlämningsuppgiften 1–3 veckor 

efter det skriftliga provet. Du får vara beredd att acceptera den tid (dagtid) som du blir 

erbjuden.  

  

https://www.ui.se/landguiden
https://www.migrationsverket.se/
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Etnicitet och kulturmöten – inlämningsuppgift  
Inlämningsuppgift består av tre delar – ett personporträtt (A), en landpresentation (B) och 

en aktuell koppling till dagens migrationspolitik (C). De tre delarna ska vara kopplade till 

samma land, landområde eller etnicitet.  

A. Ett personporträtt 

Intervjua en person som invandrat till Sverige. Det ska vara någon som själv kommer 

ihåg resan, flytten eller flykten. Förbered intervjun väl med frågor om till exempel 

orsakerna till resan, förväntningar, problem, mötet med det nya landet, vad flytten 

inneburit och hur personen ser på framtiden. För förslag på fler frågor läs gärna i 

läroboken om ”migrationens följder för individen”. Sammanställ svaren så snart som 

möjligt efter intervjun. 

B. En landfördjupning 

Gör en landstudie av din intervjupersons hemland/ursprungsland. Den ska innehålla fakta 

om landet så som befolkning, geografi, statsskick, religion, näringsliv, ekonomi, etc. men 

också information om den eller de orsaker som skapat en emigrationssituation. 

C. Sveriges migrationspolitik 

Ta reda på vad Migrationsverket har för information och policy vad gäller asylsökande 

från det land din intervjuperson kommer ifrån. Fakta om antal asylsökande, vilken 

migrationspolitik som gäller, asylskäl, hur ett ärende handläggs, väntetid och hur många 

som får stanna i Sverige. Avslutningsvis ska du ta ställning till denna information. För- 

och nackdelar, egna och andras argument samt reflektera över Sveriges migrationspolitik. 

Formella krav på inlämningsuppgiften 

Inlämningsuppgiften ska vara max sex sidor, teckenstorlek 12, teckensnitt Times New 

Roman (eller motsvarande) plus källhänvisningar och källkritik. Ange kurskod och 

prövningsdatum samt ditt för- och efternamn i inlämningsuppgiften.  

Filformat och filnamn 

Godkända filformat är DOC DOCX och PDF. Filnamnet ska innehålla kurs och 

prövningsdatum samt ditt namn. Exempel: SOIETN0_2020-02-04_Anna_Andersson. 

Se upp med plagiering i inlämningsuppgiften 

Prövningsenheten använder tjänsten Urkund för att kontrollera inlämningsuppgifter mot 

plagiat. Läs om hur du kan undvika plagiat i Urkunds plagiathandboken, pdf (Öppnas i 

nytt fönster). 

 

https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf
https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf

