
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2013-02-13 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.  
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag av engelska förekommer. 

 

Kursens mål
 
För att bli godkänd på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
- Visa grundläggande kunskaper om socialpsykologiska och sociologiska begrepp och
teorier, 

 

Färdighet och förmåga
- Analysera och reflektera över sambanden mellan politiska ställningstaganden,
organisatoriska lösningar och konkreta sociala insatser, 
- Analysera och reflektera över det sociala arbetets grundläggande teorier och
begrepp samt deras praktiska och juridiska implikationer, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Social Work: Level 2, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav



- Planera och genomföra ett mindre, vetenskapligt arbete, hantera nödvändiga
metodiska frågor och hjälpmedel och genomföra en teoretiskt grundad analys, 
- Utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv genomföra teoretiskt förankrade
analyser av praktiskt relevanta problem i det sociala arbetet, dess organisationer och
inom socialpolitiken. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Genomföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och
behärska referenshantering, 
- Reflektera över vikten av ett etiskt förhållningssätt inom socialt arbete och hur dess
utövning grundas i en människosyn i linje med de mänskliga rättigheterna. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen avser att ge studenterna fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska
och socialpsykologiska perspektiv på socialt arbete och dess innehåll, förändringar och
betydelse. Det sociala arbetet studeras utifrån teoretiska, institutionella, komparativa
samt praktiska utgångspunkter. Kursen syftar också till att träna studenterna i att
utföra ett självständigt arbete. 
  
Kursen omfattar fyra delkurser. 
  
Delkurs 1: Samhällsvetenskapliga perspektiv på individ och samhälle, 9 hp (Social
science perspectives on the individual and society, 9 credits) 
  
Delkursen förmedlar grundläggande kunskaper om socialpsykologi samt sociologiska
begrepp och teorier med relevans för socialt arbete. Vikt läggs även vid kunskaper om
betydelsen av kategoribegrepp som bl a genus, etnicitet och klass. Denna delkurs
knyts samman via ett genomgående socialpsykologiskt perspektiv på frågan om
förhållandet mellan individen och samhället. 
  
Delkurs 2: Politik och organisation, 6 hp (Politics and organization, 6 credits) 
  
I denna delkurs introduceras socialpolitiskt tänkande och socialpolitikens betydelse för
det sociala arbetet ur ett historiskt och verksamhetsinriktat perspektiv. I delkursen
behandlas de ideologiska, politiska och organisatoriska förutsättningar för det sociala
arbetet. Centrala begrepp som rättvis fördelning, jämlikhet och ekonomisk tillväxt
analyseras och värderas i ett välfärdspolitiskt sammanhang. Framväxten och
betydelsen av olika välfärdspolitiska regimer berörs. Delkursen hålls samman genom
ett socialpolitiskt perspektiv på frågan om förhållandet mellan samhället, staten och
individerna. 
  
Delkurs 3: Sociala arbetets organisation och praktik, 9 hp (The organization and
practice in social work, 9 credits) 
  
Delkursen inriktas på socialpolitikens praktik så som den utförs av de tjänstemän som
ytterst ansvarar för att förverkliga de politiska ambitionerna. Särskilt avseende
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kommer att fästas vid samverkan mellan olika professionella grupper, liksom på frågor
om etik, teamarbete och brukarrelationer. Studenten skall själv organisera två 1-3
dagars arbetsplatsbesök med anknytning till det sociala yrkesfältet. I delkursen
behandlas institutionella och organisatoriska villkor liksom skillnader och likheter
mellan organisationskulturer. 
  
Delkurs 4: Självständigt fördjupningsarbete, 6 hp (Academic paper, 6 credits) 
  
Delkursen ger möjlighet till enskild fördjupning och träning i självständigt
vetenskapligt arbete. Den inriktas på att studenten genomför ett självständigt arbete
med fokus på socialvetenskaplig analys. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar och aktivitet på lärandeplattformar samt två
arbetsplatsbesök. 
Deltagande i två arbetsplatsbesök är obligatoriskt. Vid obligatoriska moment kan
frånvaro vid enstaka tillfällen kompenseras. 
Arbetsplatsbesöken ordnas själv av studenten. 

 

 

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
skriftlig uppgift. 
Delkurs 2 löpande genom aktivt och kontinuerligt deltagande i ett antal övningar som
blandar gruppinslag med individuella inslag samt en individuell inlämningsuppgift.
Övningarna genomförs på de lärandeplattformar som kursen använder. 
Delkurs 3 examineras genom en bedömning av studentens aktivitet och prestation på
lärandeplattformarna under hela den period som uppgiften pågår samt en individuell
inlämningsuppgift. För att lösa uppgifterna krävs det att studenten genomför två
arbetsplatsbesök. 
Delkurs 4 examineras genom 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,
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.
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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
betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på delkurser om minst 15 hp. 
För delkurs 1, 2 och 3 avgörs betyget av de individuella skriftliga
inlämningsuppgifterna. 
För delkurs 4 avgörs betyget av det 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. 

 

Förkunskapskrav
 
Fullgjorda kursfordringar för kursen SOAA11, SOA 104 enligt HF1993:100 eller
motsvarande. 
  

 

Övrigt
 
Kursen ersätter SOAA21 enligt HF1993:100. 
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Prov/moment för kursen SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs
 

Gäller från H11

 
1001   Samhällsvetenskapliga perspektiv på individ och samhälle, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002   Politik och organisation, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1003   Sociala arbetets organisation och praktik, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1004   Självständigt fördjupningsarbete, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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