
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2012-04-25 och
senast reviderad 2018-02-08. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-
02-08, höstterminen 2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs via Internet. Kursen avser att ge introducerande
kunskap om innebörden av och innehållet i socialt arbete.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
För att bli godkänd på kursen ska studenten 
  
Kunskap och förståelse  
- Visa grundläggande kännedom om det sociala arbetets verksamhetsfält och om det
sociala arbetets historiska bakgrund, målgrupper och utvecklingsvillkor. 
- Visa kunskap om socialt arbete som forskningsområde. 
- Visa kunskaper om och insikter i innebörden av brukarperspektiv inom socialt arbete
samt kunna redogöra för vad som avses med mänskliga rättigheter. 
- Visa grundläggande kunskaper om de teorier och metoder som tillämpas inom
socialt arbete ur så väl professionellt-, brukar-, organisatoriskt som samhällsperspektiv. 
- Visa grundläggande kunskaper om vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga
metoder. 
 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOAA11, Socialt arbete: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Social Work: Level 1, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Socialt arbete G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



Färdighet och förmåga 
- Kunna redogöra för det sociala arbetets organisation och styrning och kunna
utnyttja denna kunskap i en elementär analys av en arbetsplats inom det sociala
verksamhetsfältet. 
- Visa grundläggande kunskaper om hur man planerar och genomför ett självständigt
vetenskapligt arbete. 
- Visa kunskap om och insikt i grupprocesser utifrån teori och praktik. 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- Kunna orientera sig kring intersektionella perspektiv utifrån kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
- Visa ett kunskapsbaserat kritiskt förhållningssätt och grundläggande
informationskompetens. 
- Visa insikt i betydelsen av hur etiska överväganden, värderingar och förhållningssätt
samverkar. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen omfattar fyra delkurser. 
  
Delkurs 1: Sociala problem och socialt arbete i historiskt och i nutidsperspektiv, 
                                                                                      6 högskolepoäng 
                (Social problems and social work in a historical and contemporary 
                 perspectives, 6 credits) 
  
Delkursen ger en introduktion till socialt arbete och behandlar bl a det sociala arbetets
bakgrund, villkor och inriktning. Detta betraktas i ett utvecklingsperspektiv kopplat till
samhälleliga förändringar; politiskt, ekonomiskt, kulturellt och könsmässigt. Etik och
människosyn diskuteras och internationella utblickar görs. 
  
Delkurs 2: Det sociala arbetets organisation och styrmedel, 9 högskolepoäng 
                 (Organizing and managing social work, 9 credits) 
  
Delkursen innehåller en orientering om det sociala arbetets inplacering i det svenska
samhällssystemet. Vidare behandlas rättsregler för och om det sociala arbetet samt
socialförsäkringarnas roll inom socialpolitiken. Studenten skall själv organisera ett 1-3
dagars arbetsplatsbesök med anknytning till det sociala yrkesfältet under denna
delkurs. 
  
Delkurs 3: Teori och metod i socialt arbete, 9 högskolepoäng 
                 (Theories and methods in social work, 9 credits) 
  
Delkursen ger perspektiv på hur det sociala arbetet kan förstås och utövas på såväl
individ-, familj- och gruppnivå som på samhällsnivå. Det sociala arbetets relation till
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kön och etnicitet uppmärksammas särskilt. Konsekvenser av olika teori- och metodval
belyses och granskas. 
  
Delkurs 4: Socialt arbete som akademiskt ämne och som praktik, 6 högskolepoäng 
                 (Social work as academic discipline and in practice, 6 credits) 
  
Delkursen innehåller en beskrivning av ämnet socialt arbete, människor och
kunskapssyn samt ger en introduktion till olika förhållningssätt att söka kunskap.
Under delkursen gör kursdeltagaren ett fältanknutet projektarbete alternativt en
teoretiskt fördjupad studie. Arbetet presenteras i ett paper som seminariebehandlas. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar och aktivitet på lärandeplattformar samt ett
fältbesök. Fältbesöket ordnas av studenten själv vid hemorten. 
Fältbesök är obligatoriskt. Vid obligatoriska moment kan frånvaro vid enstaka tillfällen
kompenseras. 

 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom en bedömning av studentens aktivitet och prestation på
lärandeplattformarna under hela den period som uppgiften pågår samt en individuell
inlämningsuppgift. 
Delkurs 2 examineras genom en bedömning av studentens aktivitet och prestation på
lärandeplattformarna under hela den period som uppgiften pågår samt en individuell
inlämningsuppgift och ett quizprov. Under delkursen genomförs även ett individuellt
fältbesök som redovisas i form av en skriftlig rapport. 
Delkurs 3 examineras genom en bedömning av studentens aktivitet och prestation på
lärandeplattformarna under hela den period som uppgiften pågår samt en individuell
inlämningsuppgift. 
Delkurs 4 examineras genom en bedömning av studentens aktivitet och prestation på
lärandeplattformarna under hela den period som uppgiften pågår. Under delkursen
genomförs även ett självständigt arbete som redovisas i form av en uppsatsplan, en
uppsats och deltagande i ett uppsatsseminarium. 
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan. 
  
  
  
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För
betyget Godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och
uppfyller de mål som anges för kursen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att
studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. 
För delkurs 1, 2 och 3 avgörs betyget av de individuella skriftliga
inlämningsuppgifterna. 
För delkurs 4 avgörs betyget av det individuella självständiga arbetet. 
För aktivitet och prestation på lärandeplattformarna på samtliga delkurser, samt
uppsatsplan och uppsatsseminarium för delkurs 4 används betygen Godkänd eller
Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat ett tillräckligt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
För betyget Väl Godkänd på kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 hp. Endast hela
delkurser räknas. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 
Kursen ersätter SOA 104 enligt HF1993:100 
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Prov/moment för kursen SOAA11, Socialt arbete: Grundkurs
 

Gäller från H07

 
0601   Soc problem o soc arbete i historiskt o nutidsperspektiv, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602   Det sociala arbetets organisering och styrmedel, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0603   Teori och metod i socialt arbete, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0604   Socialt arbete som akademiskt ämne o som praktik, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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