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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid
forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kursens lärandemål
Kunskap och förståelse

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna:
- förklara grunddragen i svensk bostadspolitisk historia
- värdera internationella perspektiv på urban- och bostadspolitik
- värdera hyresgäströrelsens betydelse och plats i det vidare civilsamhället ur ett historiskt perspektiv

Färdighet och förmåga

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna:
- jämföra svensk och internationell urban- och bostadspolitik i relation till civilsamhället
- göra en självständig analys av framväxten av urban- och bostadspolitik i Sverige och andra länder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna:
- visa på ett kritiskt och värderande förhållningssätt till urbanpolitisk teori
- relatera kritiska sociologiska perspektiv till urban- och bostadspolitik
- ta ställning till klassrelationernas betydelse inom urban- och bostadspolitiken ur ett maktteoretiskt
perspektiv

Kursens uppläggning

Kursen bedrivs som läskurs.

Kursens innehåll

De områden som behandlas inom kursen är
-

grundläggande urbanpolitisk teori
sociologiska perspektiv på urban och bostadspolitik
bostadspolitikens historia i Sverige
internationella perspektiv på urban och bostadspolitik
urban- och bostadspolitiken i civilsamhället
hyresgäströrelsen som civilsamhällesfenomen
hyresrättsaktivism som medborgerligt engagemang

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av litteraturstudier. Kursen har nätbaserat stöd genom Itslearning. Se vidare kursens
studieguide.

Examination och betygssättning

Examinationer baseras på lärandemål och sker individuellt genom skriftlig examination. Betygsskalan består av
betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en av högskolan utsedd lärare (examinator).

Kursbevis

Den doktorand som har fått en kurs godkänd ska på begäran få kursbevis av högskolan.

Övergångsregler

Doktoranden har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har lagts
ner.

Kurslitteratur

Se separat litteraturlista.
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