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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva och förklara olika organisationsformer och deras betydelse för det sociala arbetet
 2. förklara och problematisera skillnaden mellan att leda det sociala arbetet och att leda
arbetet som chef
 3. identifiera och förklara innebörden av olika ledarstilar och den värdegrund som ligger till
grund
 4. förklara och motivera grupprocessers betydelse för utveckling av teamarbete och
samverkan inom det sociala arbetet
5. reflektera över det egna förhållningssättets betydelse för att leda och arbeta i grupp

Kursens innehåll - organisations-, grupp- och ledarskapsteorier
- socialarbetarens roll som ledare av utvecklings- och förändringsarbete
- socialarbetarroll och organisationskontext
- samverkan och teamarbete i socialt arbete

Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupprocessövningar och fallstudier. 

Förkunskaper Minst betyget E på följande kurser:

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SAG505&revisionId=2785&lang=sv
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Socialt arbete och sociala problem, 15 hp
Socialpolitik, 7,5 hp
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Socialt arbete på makro-nivå, 7,5 hp
Socialt arbete på mikro-nivå, 7,5 hp
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete, 7,5 hp
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete, 15 hp
Livslopp och utsatthet, 15 hp

Examinationsform Lärandemål 1, 2, 3 och 4 examineras i individuell skriftlig examination.
Lärandemål 2, 3, 4 och 5 examineras i gruppuppgifter som redovisas i seminarium. 

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

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare 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 nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs i socionomprogrammet.
 
För information om  kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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