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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva teorier och teoretiska perspektiv av betydelse för socialt arbete, samt diskutera
dessa i relation till sociala problem
2. beskriva och problematisera socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
3. redogöra för och formulera relevanta problem och frågeställningar om socialt arbete i en
vetenskaplig kontext, och redogöra för hur man söker svar på dessa problem och frågor
4. redogöra för det sociala arbetets utveckling och plats i samhället samt de samhällsfält inom
vilka socialt arbete bedrivs
5. reflektera över dig själv och vem du är i relation till  den professionella rollen som
socionom

Kursens innehåll - grundläggande teorier om det sociala arbetet.
- sociala problem i ett ideologiskt, etiskt, kulturellt, historiskt och socialpolitiskt
sammanhang.
- socialt arbete som yrkesfält i nutid och i en historisk förändringsprocess.
- kritiskt tänkande kring utformning av socialt arbete och relationen mellan teoretisk kunskap
och yrkesprofessionen.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.
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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

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Examinationsform Lärandemål 1-3, 5: Skriftlig gruppuppgift och granskning av annan gruppuppgift vid ett
seminarium samt individuell skriftlig uppgift.
Lärandemål 4: Intervju med yrkesverksam socialarbetare som redovisas muntligt.

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.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning mot
internationellt socialt arbete.
 
Undervisningsspråk: engelska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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