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Fördjupning A1N

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod SAA025

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Socialt arbete

Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg

Utbildningsområde Vårdområdet 40.0 %
Samhällsvetenskapliga området 60.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara och redogöra för centrala teorier och begrepp relevanta för samhällsarbete i
marginaliserade bostadsområden
2. tillämpa teorier och begrepp i en självständig skriftlig analys av sociala problem i socialt
utsatta livsmiljöer
3. förklara hur teorier och perspektiv rörande samhällsarbete och kollektiv empowerment, kan
kopplas till konkret socialt arbete med exkluderade grupper i marginaliserade bostadsområden
4. exemplifiera och jämföra olika metoder för socialt arbete i socialt utsatta livsmiljöer samt
argumentera för val av lämplig metod

Kursens innehåll - samhällsarbete i marginaliserade områden
- kollektiv empowerment
- motförtryckande socialt arbete
- kritiskt socialt arbete
- strukturellt socialt arbete

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och fältbesök.

Förkunskaper För tillträde till kursen krävs minst betyget E på tidigare kurser motsvarande 180 hp inom
Socionomprogrammet
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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Examinationsform Skriftlig och muntlig gruppuppgift och individuell skriftlig examination.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång. 

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Undervisningsspråk: Engelska

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuell skriftlig examinationsuppgift
(lärandemål 1-4)

5 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig och muntlig examinationsuppgifter i
grupp (lärandemål 3-4)

2,5 hp Betyg: UG


