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Ämne

Socialt arbete

Beslut

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

Examen på fil kand-nivå, eller motsvarande kunskaper, med minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller i
relevanta ämnen.Svenska B eller motsvarande. Engelska A eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar:
Olika empiriska och teoretiska perspektiv på fattigdom och socialbidrag.
Hur fattigdom och ekonomisk marginalisering samvarierar med fördelnings- och socialpolitiska system av
olika slag
Modeller för arbete med socialbidrag samt det ekonomiska biståndets administrativa och politiska
inramning
Mönster för socialbidragstagandets varaktighet samt särdrag med avseende på kön, etnicitet och klass
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Redogöra för olika grundläggande teoretiska och empiriska perspektiv på fattigdom
Analysera betydelsen av fördelningspolitik och socialpolitik för uppkomsten av fattigdom och behov av
socialbidrag
Redogöra för hur det ekonomiska biståndets tillgänglighet och generositet påverkas av olika institutionella
ramverk
Analysera olika former av interventioner utifrån ett professionellt och socialpolitiskt kontext
Tillämpa kunskaper om socialbidragstagandets mönster över tid för att analysera olika gruppers skilda
förutsättningar.
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination
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Kursen examineras genom individuell muntlig och/eller skriftlig uppgift.
Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
För kursens betygskriterier, se separat kursbeskrivning som delas ut vid kursstart.
För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt aktivt deltagande i kursens obligatoriska moment.
Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelse, se separat blad.
Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma
moment vid två tidigare tillfällen. Framställan härom skall göras skriftligt till studierektor inom ett år efter
avslutat moment/kurs.
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