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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet, fil.
kand. i socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskaplig utbildning.

Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förstå aspekter av samhället och sociala
relationer utifrån socialvetenskapliga perspektiv och problembilder med relevans för
socialt arbete. Utöver detta skall studenten förvärva fördjupad kunskap om
teorianvändning inom forskning i socialt arbete.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna genomföra komplexa analyser av
socialvetenskapliga perspektiv och problembilder med relevans för socialt arbete. Utöver
detta skall studenten kunna använda socialvetenskapliga teorier för att analysera och
kritiskt granska komplexa samhällsprocesser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs uppvisa en tydlig förmåga till kritiskt tänkande samt
förmåga att granska och värdera komplexa samhällsföreteelser inom socialt arbete.

Innehåll
l

l
l

Samhällets inverkan på människors livsvillkor med speciell inrikting mot socialt
arbete
Den socialvetenskapliga forskningens betydelse inom socialt arbete
Socialvetenskapliga teorier och begrepp gällande ojämnlikhet, makt och socialt
arbete

Innehåll
l

l
l

l

Samhällets inverkan på människors livsvillkor med speciell inrikting mot socialt
arbete
Den socialvetenskapliga forskningens betydelse inom socialt arbete
Socialvetenskapliga teorier och begrepp gällande ojämnlikhet, makt och socialt
arbete
Mäniskobehandlande organisationer och dess betydelse för socialt arbete

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning.
Kursen bygger i huvudsak på egenstudier men kompletteras med föreläsningar,
gruppdiskussioner, seminarier samt internetbaserad undervisning.
Innehållet kommer att preciseras i studiehandledningen och moment på kursen där
obligatorisk närvaro kan krävas kommer att tydligt framgå i studiehandledningen.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursens mål examineras genom bedömning av studentens individuella prestationer. Dels
genom en skriftlig hemtentamen på 7,5 hp, som examinerar den obligatoriska
kurslitteraturen samt ett paper på 7,5 hp som examinerar den valda litteraturen.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på båda examinationerna.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda
examinationerna.

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.
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