
Sida 1 

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. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSPLAN

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete 7,5 hp
Practical Training in Social Work 7.5 cr

Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2014-05-05 HT2014

Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod SAG525

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Socialt arbete

Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 20.0 %
Vårdområdet 80.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. visa kunskap om socialarbetares och andra yrkesgruppers uppgifter och roller i den aktuella
verksamheten samt viktigaste samarbetspartners.
2. tillämpa teoretisk kunskap och aktuell forskning i praktiskt socialt arbete.
3. göra självständiga bedömningar samt använda relevanta och vetenskapligt beprövade
metoder i socialt arbete.
4. problematisera samt kritiskt och teoribaserat reflektera runt det sociala arbetet i den
aktuella verksamheten.
5. reflektera över den egna personens inverkan på hur det sociala arbetet gestaltas samt agera
på ett professionellt sätt.

Kursens innehåll - förhållandet mellan teori och praktik i socialt arbete
- förutsättningar för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
- etiska aspekter i socialt arbete
- professionellt bemötande och förhållningssätt i socialt arbete
- personlig utveckling och reflektion i förhållande till det sociala arbetets praktik

Undervisning Undervisningen omfattar handlett praktiskt internationellt socialt arbete samt interaktiva
internetbaserade studieuppgifter. Handledaren ska vara godkänd av lärosätet.
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Förkunskaper Minst betyget E på följande kurser:
Socialt arbete och sociala problem, 15 hp
Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I, 7,5 hp
Grundläggande vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Människans psykosociala utveckling och livsvillkor, 7,5 hp
Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv, 7,5 hp
Socialt arbete med marginaliserade grupper, 7,5 hp
Socialt arbete med äldre och funktionshindrade, 7,5 hp
Fältförlagda studier i socialt arbete, 7,5 hp

Examinationsform Lärandemål 1-5: individuella skriftliga examinationsuppgifter samt examinerade seminarium.

Betyg Godkänd och Underkänd

Begränsningar För student som underkänts i den verksamhetsförlagda delen ges möjlighet att göra om denna
del vid ett senare tillfälle. Student som även är underkänd efter detta hänvisas till
utbildningsledare. Underkänd på skriftlig uppgift och seminarium kompletteras på det sätt och
inom den tidsram som fastställs av kursansvarig i samråd med examinator.
 

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.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning
om studenten visar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att
studenten kan komma att skada en annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då
utbildningsperioden och får betyget underkänd.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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