Kursplan
Socialt arbete i människobehandlande organisationer, MBO
(Social work in human service organizations, HSO)
7.5 högskolepoäng
Kurskod:
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
Inrättad:
Inrättad av:
Gäller från: Vecka xx 2021
Behörighet: uppfyllda krav på behörighet att antas till forskarutbildning i socialt arbete eller
motsvarande (se vidare Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete).
Ansvarig institution: Centrum för socialt arbete (CESAR), sociologiska institutionen

BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ges inom ramen för forskarutbildning i socialt arbete vid UU.

Mål
Kursens mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om socialt arbete i
människobehandlande organisationer som t.ex. socialtjänsten, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, skolan m.fl. och de institutionella sammanhang som dessa organisationer
ingår i. Särskilt uppmärksamhet fästs vid utvecklingen i en svensk kontext. Kursen ger ökad
kunskap om teoretiska perspektiv på MBO, forskning och analys av det sociala arbetets
praktik relaterat till organisatoriska villkor, policy och praktik inom olika sociala fält.
Efter avslutad kurs ska studenten när det gäller
Kunskap och förståelse
-

Visa fördjupad kunskap och förståelse av teoretiska perspektiv på
människobehandlande organisationer, MBO
Visa fördjupad kunskap och förståelse om hur utformningen av socialpolitiska system
inverkar på arbetet i MBO
Visa fördjupad kunskap och förståelse för olika sätt att utföra socialt arbete i MBO
Visa fördjupad kunskap och förståelse om hur socialt arbete inom MBO inverkar på
relationen mellan socialarbetaren och klienten.

1(2)

-

Visa fördjupad kunskap om hur socialvetenskapliga teorier kan tillämpas för att förstå
socialarbetares och klienters samspel i syfte att lösa sociala problem i MBOs

Färdighet och förmåga
-

Visa färdighet och förmåga att använda socialvetenskapliga begrepp och teorier för att
analysera och utvärdera socialt arbete i MBO
Visa färdighet och förmåga att utveckla forskningsidéer om socialt arbete i MBO

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Kritiskt värdera organisatoriska och socialpolitiska villkor för socialt arbete i MBO
Kritiskt diskutera och värdera arbetsmetoder och modeller som används inom olika
socialpolitiska fält för att ge stöd till personer i utsatta situationer.

Innehåll
Kursen behandlar följande:
-

Teorier och begrepp av relevans för socialt arbete i MBOs
Socialvetenskapliga perspektiv på socialt arbete inom MBOs tillämpat på några
relevanta socialpolitiska fält.
Utrymmet för ”fritt skön”, godtyckliga beslut (discretion) i socialarbetares
beslutsfattande
Konsekvenserna av socialarbetares frihetsgrader i arbetet för klienterna inom olika
stödsystem.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid
obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en
mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för
examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Inlämningar efter utsatt tid kan ej
godkännas; studenten hänvisas i sådana fall till omexaminationstillfället. Om särskilda skäl
finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en
student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt
stöd från universitetets samordnare.

Litteratur
Se bilaga
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