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Provets beskrivning 

Det muntliga urvalsprovet hålls i RecRight-systemet. 

Andra skedets muntliga prov bedöms på skalan 0–40. Du måste få minst 20 poäng för att kunna bli 

antagen. 

I det muntliga provet ska du besvara frågor om begrepp som förekommer i förhandsmaterialet för 

det skriftliga provet i första skedet. I det muntliga provet bedöms din förmåga att analysera texter 

och information. Du kan inte i det muntliga provet korrigera dina svar i det skriftliga provet. Du ska 

förbereda dig inför det muntliga provet genom att läsa det meddelade förhandsmaterialet. 

Förberedelsetid: 1:00 

Svarstid: 2:00   

 

Provuppgifter 

Uppgifter baserade på litteraturen för urvalsprovet. Definiera följande (2) två begrepp: 

Uppgift 1 

Vit melankoli (white melancholia) enligt Hübinetts artikel  

Uppgift 2 

Övertalande kolonialism (persuasive colonialism) enligt Lehtolas artikel  

 

Bedömningskriterier 

Uppgift 1: Vit melankoli 

Definition: svenskarnas tvångsmässiga behov av att se Sverige som ett antirasistiskt land och definiera 

vithet på detta sätt; grundar sig på en föreställning som upprätthåller det antirasistiska idealet om ett 

homogent Sverige som befinner sig i kris på grund av förändringarna i samhället; i bakgrunden finns också 

oförmågan att hantera Sveriges koloniala arv och rasismens uttrycksformer i dagens Sverige; en 

(omedveten) känsla av sorg, hat, osäkerhet och förlust hör ihop med melankolin (5 p.) 

Utgångspunkt: psykoanalysen; traditionen inom den brittiska kritiska kulturforskningen (t.ex. Gilroy); 

konstruktionen av vithetens hegemoni; granskning av förhållandena mellan språk och maktutövning: 

rasifiering av icke-vita minoriteter (5 p.) 

Kontext: Den rådande uppfattningen om de nordiska ländernas och särskilt Sveriges särart och den 

relaterade oviljan att ta rasifierade människors erfarenheter av rasism på allvar; den växande 

mångkulturalismen har ifrågasatt de hävdvunna definitionerna av svenskhet och vithet; motsättningen 

mellan svenskarnas självuppfattning och majoritetsbefolkningens maktstrukturer som upprätthåller 



rasismen och framkommer i diskurser: förnekande av det rasistiska i vissa former av språkanvändning 

(uppfattas som ett kulturarv eller som en del av en subkultur) (5 p.) 

Exempel: N-ordet, orientalism, hur antisemitismen ökar och det högerextrema partiets valseger samt 

samhällets reaktioner på dessa (5 p.) 

 

Uppgift 2: Övertalande kolonialism 

Övertalande kolonialism som särdrag i Finlands samepolitik: Jämfört med Norge och Sverige har Finland 

bedrivit en egen slags samepolitik: minoritetsgruppen får inga privilegier och ingen särbehandling; 

förmyndarattityd och nedtystande; det är finländarna som bestämmer vad som är bra för samerna; 

Finlands ursprungsbefolknings egna kulturarv och traditioner har inte beaktats (5 p) 

Utbyggnaden av Finlands vägnät och infrastruktur i norr ett exempel på övertalande kolonialism: polis, 

hälsovård, gränsbevakning, postväsende. Dessa har utvecklat Lappland, förenat norr och söder men 

samtidigt förändrat regionens natur (5 p.) 

Förändringen av den samiska befolkningens traditionella näringar: idealet en näring och en boplats håller 

på att ersätta de traditionella näringarna som byggde på säsongsvisa förflyttningar och ett omfattande 

tillvaratagande av naturens resurser (5 p.) 

Språkpolitiken och samiskans ställning i Finland: samiskan är inte officiellt förbjuden i Finland (som t.ex. i 

Norge), men från myndighetshåll är språket finska; undervisning ordnas inte på samiska och språket värnas 

inte (5 p.) 


