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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse

• på ett fördjupat sätt analysera innebörden av människobehandlande organisationer i relation till det
omgivande samhället
• på ett fördjupat och organisationsteoretiskt sätt analysera sociala problematiker i relation till
individers och gruppers livsvillkor
• på ett fördjupat sätt förstå och analysera socialt arbete som profession
• visa fördjupad insikt i hur samhällsvetenskaplig teoribildning kan användas inom forskning i socialt
arbete och i förståelsen av det sociala arbetets praktik.
Färdighet och förmåga

• visa förmågan att tillämpa socialvetenskaplig teoribildning i forskning, samt att kunna diskutera och
reflektera över dessa i relation till olika sociala problematiker och samhällsprocesser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att utifrån kritisk tänkande göra bedömningar utifrån vetenskapliga och samhälleliga
aspekter.

Innehåll
- människobehandlande organisationer och dess betydelse för socialt arbete
- nyinstitutionell teori och dess betydelse för socialt arbete
- begreppet handlingsutrymme i relation till socialt arbete
- professionsteori

Undervisningsformer
Kursen genomförs som distansutbildning via nätet med tre campusförlagda tillfällen med föreläsningar
och seminarier.
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Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp
alternativt Social omsorgsexamen, 120 p inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller
motsvarande kunskaper).

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av en enskild, skriftlig inlämningsuppgift som presenteras och diskuteras vid ett
seminarium. I examinationen ingår också att granska annan students arbete vid seminarium.
Kursen examineras av lektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examination

7,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Övrigt
Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro vid tre campusförlagda moment samt obligatoriskt deltagande i interaktiva och
internetbaserade moment.
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