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Ämne

Socialt arbete och social omsorg

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Beslut

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

Grundläggande behörighet + Särskild behörighet. Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller
motsvarande inom samhällsvetenskap
Kursens uppläggning
Provkod
KLIN
KLJ1
KLV1
KLV2

Benämning
Introduktion till socialt arbete
Juridik i socialt arbete I
Välfärdsstaten - en introduktion I
Välfärdsstaten - en introduktion II

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Socialpolitik och samhällsprocesser i dagens Sverige och deras relation till sociala problem.
Juridiska grundfrågor i allmän rättslära och rättsvetenskapens roll i socialt arbete.
Introduktion till det sociala arbetets kunskapsfält och villkor.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
-visa grundläggande kunskap om och förståelse för sociala processer och problem samt kännedom om det
sociala arbetets vetenskapliga grund
- visa kunskaper om juridisk terminologi och rättsliga principer genom analys av rättskällor och förmåga att
tillämpa gällande rätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga att på grundläggande nivå identifiera och kritiskt reflektera över insatser på individ-, gruppoch samhällsnivå
- kritiskt diskutera företeelser och situationer relaterade till det sociala arbetets praktikfält samt visa insikt om
kunskapens roll i samhället och om professionens ansvar för hur den används inom det sociala arbetet
INNEHÅLL OCH FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT
INTRODUKTION TILL SOCIALT ARBETE, 7,5 hp
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Introduction to Social Work
Innehåll:
Introduktion till:
- det sociala arbetets historia
- socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
- det akademiska sammanhanget och vetenskapligt skrivande
- samtal som professionella verktyg
Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:
- uppvisa kunskap om det sociala arbetets historia i Sverige och internationellt
- uppvisa kunskap om och reflektera över socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
- uppvisa kunskap om det akademiska sammanhanget man befinner sig i som socionomstudent och om
grundprinciperna för vetenskapligt skrivande
- på en grundläggande nivå förstå och analysera en vetenskaplig text
- på en grundläggande nivå uppvisa kunskap om professionella samtal i socialt arbete
JURIDIK I SOCIALT ARBETE I, 7,5 hp
Law in Social Work I
Innehåll:
- Rättsdogmatiska kunskaper i nationell och internationell rättskällelära med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna
- Träning i juridisk metod genom praktisk tillämpning inom de rättsområden som ingår i delkursen
- Förståelse för integrering av rätten med vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete
Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:
- visa kunskaper om juridisk terminologi och rättsliga principer med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna
- visa förmåga att tillämpa författningar och andra rättskällor genom att utifrån analys av faktiska rättsfall och
fallbeskrivningar identifiera rättsliga problem
- genom självständig analys koppla rättsliga problem till rättskällor och vetenskapliga kunskaper inom socialt
arbete och komma till välmotiverade slutsatser
VÄLFÄRDSSTATEN - EN INTRODUKTION I, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction I
Innehåll:
- Definitioner av välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
- Välfärdsstatens historiska uppkomst och framväxt; från fattigvård till välfärdsstat
- Olika välfärdsstatliga modeller och dess konsekvenser
- Centrala sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling (makt,
medborgarskap, sociala problem, aktörsskap etc.)
Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:
- Redogöra för begreppen välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
- Använda sig av sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling
- Beskriva översiktligt den svenska socialpolitikens framväxt och utveckling
- Beskriva utvecklingen från fattigvård till välfärdsstat för enskilda grupper (barn, äldre, fattiga)
- Beskriva olika välfärdsstatliga modeller och betydelsen för välfärdens organisering och dess konsekvenser
- Förklara framväxten och institutionaliseringen av sociala problem
VÄLFÄRDSSTATEN - EN INTRODUKTION II, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction II
Innehåll:
- Grundläggande sociala skiktningar/indelningar (klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning,
funktionalitet)
- Välfärdens organisering
- Socialpolitik och socialt arbete
- Utvecklingstrender och framtida utmaningar; New Public Management (NPM), individualisering,
demografiska förändringar
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Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:
- Beskriva och förklara socialpolitikens ansvarsfördelning mellan stat, familj, marknad och det civila
samhället (organisation, samverkan etc.)
- Redogöra för teoretiska perspektiv utifrån klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och
funktionsnedsättning och deras betydelse för ojämlikhetens dimensioner
- Beskriva och reflektera kring utvecklingstrender och framtida utmaningar
- Diskutera och jämföra socialpolitikens funktioner, utfall och konsekvenser utifrån ett nationellt och
internationellt perspektiv
- Reflektera över relationen mellan socialpolitik och det sociala arbetet
Undervisning

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

Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
För delkursernas betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.
För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser. Slutbetyg för hela kursen baseras på ett
medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.
Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens
regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).
Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om hen har underkänts på samma delkurs vid
två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat
delkurs.
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.
____________________________
Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp
Introduction to Social Work
Examinationsuppgift med graderad bedömning:
- Individuell salstentamen.
Övriga kurskrav:
- Godkänt seminariedeltagande enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivningen.
- Godkänd deltagande i gruppuppgifter där redovisningen kan vara både muntlig och skriftlig
- Godkänt individuellt skriftligt kunskapstest.
Frånvaro vid seminarier kan i vissa fall kompenseras med individuell examinationsuppgift enligt examinators
anvisningar.
Grund för delkursens betyg:
- Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på den individuella
salstentamen.
Konsekvenser av betyget F och Fx:
- Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
examinationstillfälle.
Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp
Law in Social Work I
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Examinationsuppgift med graderad bedömning:
- Salsskrivning.
Övriga kurskrav:
- Godkänt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga uppgifter enligt lärarens anvisningar i
delkursbeskrivningen. Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska vara examinator till handa senast tre veckor
efter kursavslut.
Frånvaro från högst fyra seminarier kan kompenseras med individuella ersättningsuppgifter enligt lärarens
anvisningar. Frånvaro från mer än fyra seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.
Grund för delkursens betyg:
- Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen, vid
vilken betyget Fx inte tillämpas.
Konsekvenser av betyget F och Fx:
- Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
examinationstillfälle.
Välfärdsstaten - en introduktion I, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction I
Examinationsuppgift med graderad bedömning:
- Salsskrivning.
Övriga kurskrav:
- Godkänt aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter.
- Godkänt deltagande i redovisningar som kan vara både muntliga och skriftliga.
Frånvaro från högst tre seminarier kan kompenseras med individuella ersättningsuppgifter. Frånvaro från mer
än tre seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.
Grund för delkursens betyg:
- Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen.
Konsekvenser av betyget F och Fx:
- Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa
examinationstillfälle.
Välfärdsstaten II- en introduktion II, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction II
Examinationsuppgift med graderad bedömning:
- Individuell hemskrivning
Övriga kurskrav:
- Godkänt aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter.
- Godkänt deltagande i redovisningar som kan vara både muntliga och skriftliga.
Frånvaro från högst tre seminarier kan kompenseras med ersättningsuppgifter. Frånvaro från mer än tre
seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.
Grund för delkursens betyg:
- Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet av den individuella
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

Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp
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Introduction to Social Work
Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp
Law in Social Work I
För ovanstående delkurs se aktuell kursplan för SUARB1 Socialt arbete 1, 30hp.
____________________________________________
Välfärdsstaten - en introduktion I, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction I
Välfärdsstaten II, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction II
För ovanstående delkurser se aktuell kursplan SUARB2 Socialt arbete 2, 30hp.
___________________________________________
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