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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
•
översiktligt kunna redogöra för människors livsvillkor och hur social utsatthet
uppstår och konstrueras i ett historiskt och samhälleligt sammanhang,
•
översiktligt redogöra för teoretiska perspektiv inom socialt arbete och dess
möjligheter och begränsningar att förstå relationen mellan individ och samhälle,
•
kunna beskriva hur våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck i
ett historiskt och samhälleligt sammanhang,
•
visa förmåga att tillämpa och reflektera kring kommunikativa kunskaper och eget
förhållningssätt i praktiskt socialt arbete.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
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:
•
Individuell skriftlig hemtentamen 3 hp
•
Gruppuppgift med individuell muntlig redovisning vid seminarium 4 hp
•
Obligatorisk närvaro för moment vid Personlig och professionell utveckling (PPU)
0,5 hp
Kursens innehåll och examination beskrivs mer utförligt i kurs-PM.
En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för den individuella skriftliga uppgiften
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 den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att den
studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.
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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
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G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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Social Work Theories I - Living conditions, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
I kursen belyses sociala problem utifrån ett livsloppsperspektiv, vilket innebär att sociala
problem inte ses som enskilda utan snarare som uttryck för sociala och psykologiska
processer över tid kopplade till livsvillkor och välfärdspolitik. Sociologiska och
socialpsykologiska aspekter kring struktur och individ och dess samspel behandlas, med
specifikt fokus på människan som aktör. Vidare lyfts samspelet mellan sociala problem och
människors livsvillkor utifrån lokala, nationella och internationella perspektiv. I kursen
introduceras också arbetet med personlig och professionell utveckling (PPU).
Under denna kurs introduceras bland annat teorier om social rättvisa, medborgarskap och
mångfald. Vidare behandlas hur sociala kategoriseringar konstrueras och dess konsekvenser.
Specifikt fokuseras maktrelationer, intersektionella perspektiv och uppkomst av sociala
problem, samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social
utsatthet, som våld i nära relationer, fattigdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa,
missbruk och andra beroendeskapande livssituationer.
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