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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerade kunna:
1. Redogöra för begrepp och teorier inom internationellt socialt arbete
2. Diskutera hur socialt arbete hanterar globaliseringens utmaningar
3. Redogöra för vanliga förekommande sociala problem i Afrika, Europa, Amerika
och Asien
4. Beskriva vissa sociala arbetssystem i världen och analysera effekterna av
historiska, politiska, ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer inom dessa
sociala system
5. Identifiera dilemman i internationellt socialt arbete
6. Diskutera interventioner inom internationellt socialt arbete för att lösa problem

Innehåll
l

l
l
l
l

l
l
l

Definition av begrepp som sociala rättigheter, kapital, social utslagning,
bemyndigande, marknadsföring, förebyggande arbete av sociala problem
Tvärkulturell utveckling och globalisering i relation till socialt arbete
Mänskliga rättigheters betydelse för socialt arbete
Relevanta teorier för internationellt socialt arbete
Globala sociala problem (fattigdom, migration, sociala riskfaktorer för ohälsa
mellan och inom länder, den globala bördan för kvinnor och flickor, de globala
utmaningarna för ungdomars sociala problem och hälsa, klimatförändringar)
Sociala system runt om i världen (Afrika, Europa, Amerika, Asien)
Internationella federationen för socialt arbete (IFSW)
Internationella organ som arbetar med sociala frågor (FNorgan, Rädda Barnen,
Röda Korset, MSF, Bill och Melinda Gates Foundation, Grameen Bank, Oxfam)
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l
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Relevanta teorier för internationellt socialt arbete
Globala sociala problem (fattigdom, migration, sociala riskfaktorer för ohälsa
mellan och inom länder, den globala bördan för kvinnor och flickor, de globala
utmaningarna för ungdomars sociala problem och hälsa, klimatförändringar)
Sociala system runt om i världen (Afrika, Europa, Amerika, Asien)
Internationella federationen för socialt arbete (IFSW)
Internationella organ som arbetar med sociala frågor (FNorgan, Rädda Barnen,
Röda Korset, MSF, Bill och Melinda Gates Foundation, Grameen Bank, Oxfam)
Dilemman i internationellt socialt arbete

Undervisningsformer
Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, diskussionsforum
på nätet, fallstudier, seminariepresentationer och fältbesök. Seminariepresentationer är
obligatoriska.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
För att erhålla betyg på kursen som helhet krävs att kursens mål är uppnådda på alla
examinationer. Betyg från skriftlig examination bestämmer betyg för kursen som helhet.
För att erhålla betyget E på kursen krävs att den studerande erhållit betyget E på
skriftlig examination. För att erhålla betyget C krävs att den studerande erhållit betyget
C på skriftlig examination. För att erhålla betyget A krävs att betyget A erhållits på
skriftlig examination.
Kursens mål examineras enligt följande:
Seminariepresentationer om frågor relaterade till internationellt socialt arbete med
tillhörande diskussioner. Seminariepresentationerna motsvarar 5 högskolepoäng och
examinerar mål 1, 2, 4 och 5. Uppgiften bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Individuell skriftlig examination i form av ett paper om ett valt ämne av intresse.
Examinationen motsvarar 10 högskolepoäng och examinerar mål 3, 5 och 6. Uppgiften
bedöms med betygen AF.
Betygskriterier för AF skalan specificeras av kursens examinator och kommuniceras till
den studerande via den skriftliga studiehandledningen. Den studerande informeras om
kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1SA210 Socialt arbete i ett
interkulturellt perspektiv, 7,5 hp och 1SA211 Socialt arbete i ett interkulturellt perspektiv,
7,5 hp.
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