INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

SW2240

Boende och hemlöshet, 15 högskolepoäng

Living and Homelessness, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2014-09-22 och senast
reviderad 2019-06-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Inplacering

Kursen är fördjupningskurs på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i socialt
arbete omfattande 120 högskolepoäng. Kursen ges även som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA)
Huvudområde

Fördjupning

Socialt arbete

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng,
alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller
kandidatexamen i annat näraliggande område.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• på fördjupad nivå redogöra för och diskutera teoretiska perspektiv som behandlar
boende och hemlöshet
• på fördjupad nivå redogöra för, förklara och diskutera utveckling av och orsaker till
exkludering och segregationen på bostadsmarknaden
• på fördjupad nivå redogöra för och diskutera samhälleliga problemlösningsåtgärder
på såväl lokal som nationell nivå
Färdigheter och förmåga

• kritiskt granska aktuell forskning om boende och hemlöshet
• identifiera och analysera integrations- och segregationsprocesser i anknytning till
boende och hemlöshet
• identifiera och kritiskt granska diskurser om boende och hemlöshet samt diskutera
hur dessa förhåller sig till strukturella förhållanden och individuella livsvillko

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över bostadens betydelse för individens identitet, integritet, sociala
relationer och livsförutsättningar i vardagen
• kritiskt granska diskursiva konstruktioner av sociala problem och
problemidentiteter inom medier, professioner och sociala institutioner med
anknytning till boende och hemlöshet
• problematisera och ta ställning till etiska problem som följer av segregation och
ojämlikhet i boendet, med särskilt beaktande av de hemlösas situation

Innehåll

I kursen behandlas teorier och begrepp som ger perspektiv på och förståelse för
processer och egenskaper, vilka kännetecknar olika former av boende och hemlöshet.
Boendeformer, trygghet, segregation, grannskap och det offentliga rummets sociala
relationer är centrala teman, liksom bostadsmarknadens exkluderingsprocesser. Vidare
diskuteras boende ur ett socialt rättighetsperspektiv och olika förklaringar till
bostadslöshet granskas på såväl individuell, som på strukturell nivå. Bostadspolitik och
bostadsmarknad studeras och olika slag av samhälleliga åtgärder inom området
presenteras och diskuteras.
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Former för undervisning

Föreläsningar och seminarier är de huvudsakliga inslagen.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

De inslag i kursen som behandlar boendefrågor examineras genom individuella
paperarbeten, vilka seminariebehandlas och betygssätts med VG, G och U. För
studenter vars papers bedömts med betyget underkänd finns möjlighet till komplettering
av uppgiften. Kursens hemlöshetsmoment examineras genom en individuell, skriftlig
hemtentamen.
Närvaro och medverkan vid övriga seminarier är obligatorisk. Dessa moment ligger inte
till grund för det graderade betyget. Studenter som inte kan närvara vid seminarium
examineras genom en extra skriftlig uppgift.
Den studerande skall ges möjlighet till minst två omtentamenstillfälle under en tid av två
år från kursens start därefter sker omtentamen i samband med ordinarie
tentamenstillfälle.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg (G) krävs detta betyg på alla examinerande moment. För Väl
Godkänd (VG) krävs dessutom att hemtentamen och individuella paperarbeten visar på
en mycket god förmåga att resonera självständigt, kritiskt och analyserande, samt att
högt ställda akademiska krav på struktur, språkbehandling och vetenskaplig
noggrannhet uppfylls. För Väl Godkänd (VG) som kursbetyg fordras VG på minst två
av paperarbetena samt på hemtentamen.
Kursvärdering

Kursen utvärderas skriftligt i ett särskilt utvärderingsprotokoll vid kursens slut.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
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studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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