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Socialt arbete och migration, 7,5 hp
Social Work and Migration, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________
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Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• beskriva och förklara hur livsvillkor kan påverkas av migrationsprocesser och av 

centrala aktörers regelverk inom migrationsfältet,
• redogöra för och förklara samhällsteoretiska perspektiv och begrepp: 

transnationalism, erkännande, intersektionalitet och rasism,
• redogöra för och kritiskt diskutera det sociala arbetets praktik och metoder som 

riktar sig till individer och grupper med migrationserfarenhet,
• tillämpa och kritiskt reflektera kring kommunikativa kunskaper och eget 

förhållningssätt i praktiskt socialt arbete inom området migration.

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:
• Individuell skriftlig hemtentamen 6 hp, U/G/VG
• Deltagande i kommunikativa moment 1hp, U/G
• Obligatorisk närvaro för moment vid Personlig och professionell utveckling (PPU) 

0,5 hp, U/G
 
En student som inte helt uppfyller lärandemålen för individuell skriftlig hemtentamen men 
ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de lärandemål 
som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten 
meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i Kurs-PM, där även 
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betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar socialt arbete i relation till migration, migrationsprocesser och migrerade 
personers livsvillkor och sociala sammanhang och hur dessa påverkas av juridiska, politiska 
och kulturella faktorer. Vidare tar kursen upp transnationella relationer, olika integrations- 
och anpassningsstrategier och vad det kan innebära för det sociala arbetets organisering och 
dess metoder. I kursen kommer även maktdimensioner klass, etnicitet och kön/genus och 
sexualitet samt våld i nära relationer att tas upp och vad förhållningssättet till dessa 
dimensioner och uttryck kan betyda i det social arbetets praktik.

I kursen ingår professionsspecifika övningar kopplade till yrkesrollen i ett 
myndighetsutövande perspektiv. Det handlar dels om övningar där teorier om 
transnationaliseringsprocesser tillämpas i relation till normativa aspekter på det sociala 
arbetet med migrerade personer/ familjer. Dels handlar det om övningar där eget 
förhållningsätt och normmedvetenhet diskuteras i relation till normativa aspekter på det 
sociala arbetet med migrerade personer/ familjer.

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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