
KURSPLAN

Kurskod: SAV110

Samhälle och välfärdspolitik, 6 hp
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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för hur det sociala arbetet styrs och organiseras på lokal, regional 

och statlig nivå och identifiera socialarbetarens roll,
• översiktligt kunna redogöra för välfärdssamhällets normativa grund, hur den 

avspeglas i olika välfärdsmodeller samt vilka konsekvenser dessa får för individer 
och grupper,

• översiktligt kunna redogöra för grundläggande teorier om maktmekanismer och 
social skiktning, samt kunna diskutera hur detta kan kopplas till det sociala arbetet,

• kunna reflektera över välfärdssamhällets möjligheter och begränsningar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b 
alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 5 / A5)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:

• Salstentamen 1,5 hp
• Enskild skriftlig hemtentamen 4 hp
• Obligatorisk närvaro för moment vid Personlig och professionell utveckling 0,5 hp 

(PPU)
 
Kursens innehåll och examination beskrivs mer utförligt i kurs-PM.

Kursens innehåll
• Styrning och organisering av det sociala arbetet på olika nivåer
• Välfärdssamhällets normativa grund
• Välfärdsmodeller
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• Grundläggande teorier om maktmekanismer och social skiktning
• Välfärdssamhällets möjligheter och utmaningar
• Socialarbetarens roll som ämbetsinnehavare

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: 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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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