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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier  

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till magisterprogrammet i socialt arbete med 
fördjupningsområdet våld i nära relationer eller masterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområde 
civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  
 

Kursens plats i utbildningssystemet  

Kursen ges på avancerad nivå och är obligatorisk inom magisterprogrammet i socialt arbete med 
fördjupningsområdet våld i nära relationer, och i masterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområde 
civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  
 

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
- sammanfatta den socialpolitiska utvecklingen från 1900-talet fram till idag, och relatera denna till det 
sociala arbetets förändring under samma period 
- urskilja centrala utvecklingstendenser, historiskt och idag, när det gäller olika sätt att organisera social 
välfärd   
- urskilja olika kunskapstraditioner i relation till socialt arbete 

 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
- visa förmåga till kritisk analys av hur social välfärd organiserats i Sverige, historiskt och idag 
- relatera olika synsätt när det gäller organiseringen av socialt arbete till olika teoretiska perspektiv 
respektive förklaringsmodeller 

 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 
- urskilja olika etiska perspektiv och frågeställningar i relation till olika sätt att förstå och organisera 
social välfärd 
- visa på ett reflekterande förhållningssätt till teoretiska respektive praktiska aspekter av socialt arbete i 
olika former 
 

Kursens uppläggning 

Kursen bedrivs som halvtidsstudier. 

Kursens innehåll 

I kursen behandlas centrala utvecklingslinjer i socialpolitikens och det sociala arbetets historia under 1900-talet 
fram till idag, liksom analyser av olika perspektiv och kunskapstraditioner när det gäller det samtida sociala 
arbetets inriktning och organisation.  

Undervisningsformer 

Kursen genomförs med litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt författande av texter inför 
seminarier samt en avslutande kursuppsats. 

 

Examination och betygssättning 

Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd krävs inlämning av ett antal 
seminarieuppgifter, aktivt deltagande vid seminarium samt inlämning av en avslutande kursuppsats. För 
att bli väl godkänd krävs att kursuppsatsen uppfyller kriterierna för väl godkänd.  
 
Eventuella kompletteringar av examinationsuppgifterna sker efter överenskommelse med examinator. 
 

Kursbevis 

Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053). 
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Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 
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Litteraturlista 

Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap,  

 
 
Bohlin, I. & Sager, M. (red.) 2011. Evidensens många ansikten. Evidensbaserad praktik i 

praktiken. Lund: Arkiv förlag. 
Brante, T. 2014. Den professionella logiken. Stockholm: Liber.  
Elman, A. R. 2003. Refuge in Reconfigured States. Shelter Movements in the Unites States, Britain 

and Sweden. In L. A. Banaszak, K. Beckwith & D. Rucht. (eds.). Women’s Movements Facing 
the Reconfigured State. New York: Cambridge University press. 94-113.  

Enander, V., Holmberg, C. & Lindgren, A-L. (2013). Att följa med samtiden – Kvinnojoursrörelse i 
förändring. Stockholm: Atlas förlag.  

Johansson, H., Arvidson, M., Johansson, S. & Nordfeldt, M. 2019. Mellan röst och service. 
Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen. Lund: Studentlitteratur.  

Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.) 2017. Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och 
funktioner. Lund: Studentlitteratur.  

Magnusson, J., Meeuwisse, A. & Swärd, H. “Två hemlöshetsundersökningar från två 
sekelskiften”, I Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.). 2003. Den ocensurerade verkligheten – i 
reportage, bild och undersökningar. Stockholm: Carlssons. 

Pettersson, Ulla. 2001. Socialt arbete, politik och professionalisering: Den historiska 
utvecklingen i USA och Sverige. 

Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (red.) 2013. Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, 
kontroverser, perspektiv. Stockholm: Liber. 

 
 
 
 
 
 
Senaste upplagan av kurslitteratur skall användas  
 
Artiklar och annan litteratur kan tillkomma 
 
 
 


