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Socialt arbete
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms
universitet.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och
Engelska A, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar
- Aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och
narkotikaområdet.
- Den komplexitet som kännetecknar alkohol- och narkotikaproblem.
- Kritisk reflexion visavi alkohol-och narkotikaproblem och de insatser som görs inom socialt arbete.
- Betydelsen av brukarmedverkan och brukarperspektiv inom området socialt arbete med alkohol- och
narkotikaproblem.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Redogöra för och diskutera de perspektiv på prevention och behandling som är aktuella i det sociala arbetet
inom alkohol- och narkotikaområdet.
- Analysera den komplexitet som kännetecknar alkohol- och narkotikaproblem.
- Kritiskt reflektera visavi alkohol-och narkotikaproblem och de insatser som görs inom socialt arbete.
- Visa fördjupad insikt om betydelsen av brukarmedverkan samt diskutera brukarperspektiv inom området
socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem.
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.
För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.
Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens
hemsida.
Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs
vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad
kurs.
Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan
bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära
åtgärder.
Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
Individuell hemskrivning.
Övriga kurskrav:
Aktivt deltagande på samtliga seminarier enligt lärares anvisningar. Vid frånvaro ska ersättningsuppgift, enligt
lärarens anvisningar, lämnas in.
Grund för kursens betyg:
Kursbetyget baseras på resultatet på hemskrivningen.
Konsekvenser av betyget F och Fx:
- Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
examinationstillfälle.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns tillgänglig på Institutionens hemsida två månader innan kursstart.
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