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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt kunna redogöra för organisationsteori särskilt med avseende på det 

strukturella och kulturella perspektivet,
• översiktligt kunna beskriva teorier om chefskap och ledarskap, teamarbete och 

samverkan samt kritiskt reflektera över dess förutsättningar,
• översiktligt redogöra för organisationsförändring, makt, motivation och 

beslutsfattande i organisationer,
• identifiera och kunna reflektera över välfärdsprofessioners handlingsutrymme 

utifrån ett normmedvetet perspektiv,
• genomföra tvärprofessionell samverkan och reflektera över samverkan utifrån 

socionomens yrkesroll.

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i huvudområdet 
socialt arbete eller motsvarande.
Grundläggande behörighet 
Du behöver också:  Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 
1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Salstentamen, 6,5 hp U/G/VG
• Obligatoriskt deltagande vid professionsspecifikt samverkansmoment 1 hp, U/G

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i Kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Det sociala arbetet utförs i hög grad inom offentliga, privata och civilsamhällets 
organisationer. Kunskap om organisatoriska villkor för att utöva socialt arbete är därför en 
viktig del i utbildningen. I kursen behandlas teorier om organisering utifrån både det 
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strukturella och det kulturella perspektivet. Särskilt fokus läggs på villkoren för organisering 
inom människobehandlande organisationer. Förutom organisationsteorier innehåller kursen 
teorier om makt, normer, motivation och beslutsfattande. Teorier om förändring, 
handlingsutrymme, chefskap, ledarskap, samverkan och teamarbete ingår utifrån att det är en 
central del av det sociala arbetets praktik. Förutom detta läggs särskild vikt vid att utveckla 
förståelse för sambandet mellan organisatorisk kontext och vad det kan få för konsekvenser 
för brukare. I kursen ingår att träna kommunikativa färdigheter i en samverkansövning. Samt 
ett moment av personlig och professionell utveckling med fokus på bland annat socionomens 
yrkesroll.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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