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KURSPLAN
Internationell migration och socialt arbete

Svensk benämning
Internationell migration och socialt arbete.

Engelsk benämning
International migration and social work.

Beslutsfattande och beslutsdatum
Forskningsnämnden vid Fakulteten för hälsa och samhälle har godkänt
kursplanen.

Kod
HÄSA015

Högskolepoäng
7,5 högskolepoäng

Utbildningsnivå
Forskarnivå

Betygsskala
Godkänd och Underkänd

Förkunskapskrav
Antagen till forskarutbildning

Lärandemål
Doktoranden skall efter genomgången kurs kunna:
• Visa på en bred förståelse för kunskapsteoretiska utgångspunkter i teorier
om internationell migration och socialt arbete.
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• Analysera och värdera hur antaganden om rörlighet och bofasthet är
sammankopplade med olika ideal för socialt arbete som praktik- och
forskningsområde.
• Analysera och värdera hur olika perspektiv på mänskliga rättigheter
villkorar tillgången till formellt och informellt socialt skydd.
• Kritiskt granska kategoriseringar av människor utifrån begrepp som
ras/etnicitet/nationalitet/kultur och hur dessa kommer till uttryck i socialt
arbete som praktik- och forskningsområde.
• Uppvisa förmåga att muntligt och skriftligt presentera slutsatser och
argument och redogöra för den kunskap dessa bygger på.

Kursbeskrivning
Kursen syftar till att öka förståelsen av internationell migration som socialt
fenomen och teoretiskt område. Huvudfrågan handlar om hur olika
perspektiv på internationell migration och etniska relationer samspelar med
ideal om socialt arbete. Centrala begrepp som (im)mobilitet, irreguljär
migration, rasism samt rättigheter och tillgången till formellt och informellt
socialt skydd kommer att analyseras och kontextualiseras historiskt och
vetenskapsteoretisk. Kursens ansats är bred och den omfattar analyser
utifrån både lokala, trans-/nationella och globala perspektiv och med hänsyn
till både människors aktörskap och strukturella villkor.

Innehåll
Kursen inleds med en bakgrund gällande kunskapsteoretiska och historiska
perspektiv på internationell migration och socialt arbete. Särskild vikt läggs vid
vad som brukar kallas ’the mobility turn’ inom samhällsvetenskapen. Därefter
ligger fokus på mänskliga rättigheter och på formellt och informellt skydd för
migranter, och, avslutningsvis, på hur begrepp som
etnicitet/ras/kultur/nationalitet används inom det sociala området och vilka
konsekvenser detta får för olika grupper och på olika platser. Doktoranderna
relaterar kontinuerligt under kursen till sina egna avhandlingsprojekt.

Arbetsformer
Undervisningen är koncentrerad till två tillfällen i Malmö. Varje tillfälle
inleds vid lunchtid dag ett och avslutas på eftermiddagen dag två. Vidare
förekommer självständigt arbete samt arbete i mindre grupper vilket följs av
såväl skriftliga som muntliga redovisning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer
Examinationen sker fortlöpande genom aktivt deltagande i diskussioner och
seminarier, genom skriftliga och muntliga presentationer samt genom en
individuell skriftlig redovisning. Opponentskap ingår i examinationen.
Frånvaro vid examinerande moment kompenseras med ersättningsuppgifter.

