INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Bilaga 9
Kursplan SQ4451
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN
SQ4451, Verksamhetsförlagd utbildning, 30,0 högskolepoäng
Supervised Field Work, 30.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2013-05-22 att gälla från och med 2013-08-29.
Utbildningsområde: Vård 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
2. Inplacering
Kursen är en färdighetskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210
högskolepoäng. G1F
Huvudområde Fördjupning
Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1, 2 och 3 enligt utbildningsplan
för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat.
4. Innehåll
Professionellt socialt arbete bedrivs i många olika former och organisatoriska sammanhang och med en
mångfald olika inriktningar. Innehållet i kursen är avsedd att ge utrymme för det breda fält som socialt
arbete utgör och inkluderar följande teman:
•utvecklande av professionellt förhållningssätt och yrkesidentitet
•teorier, metoder och interventioner för socialt stöd och förändring i socialt arbete
•processer i det sociala arbetet
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•det sociala arbetets organisering och dess konsekvenser för handlingsutrymme och yrkesroll
•konflikt och konflikthantering i socialt arbete såväl på individ som organisationsnivå
•samverkan inom och mellan organisationer samt med yrkesutövare
•relation till och samverkansformer med brukare, brukarorganisationer och med för aktuell målgrupp
relevanta nätverk
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva hur olika kunskapsbaser (teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap) används och integreras i det
sociala arbetet
• redogöra för, och analysera kontextuella och organisatoriska förutsättningars betydelse för socionomens
handlingsutrymme och yrkesroll
Färdighet och förmåga
• identifiera, motivera och självständigt tillämpa olika teorier och metoder i socialt stöd och
förändringsarbete, framförallt med beaktande av ålder, kön, och etnicitet och klass
• identifiera och analysera problem och resurser, samt i förekommande fall föreslå beslut och insatser
• etablera, upprätthålla och avsluta relationer samt visa förståelse för processer i socialt arbete
• identifiera viktiga samverkanspartner och ge exempel på former för samverkan med dessa
Värderingsförmåga och förhållningsätt
• problematisera det sociala arbetet utifrån de praktiska erfarenheter som kursen Verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) ger, samt visa förståelse för de upplevelser brukaren kan ha av det sociala arbetet
med särskilt beaktande av klass, kön, etnicitet och ålder
• reflektera över och kritiskt granska etiska dilemman, konflikter och maktförhållande i det sociala
arbetet
•analysera och kritiskt granska hur organisationens, professionens och egna normer, värderingar och
attityder påverkar mötet och relationen med målgruppen samt samverkan med övriga yrkesgrupper
• visa empatisk förmåga och kritisk reflektera över hur den egna personen påverkar och påverkas av det
sociala arbetet
• identifiera och värdera sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper och färdigheter i praktisk
handling, samt tydliggöra framtida kunskapsbehov inom socialt arbete
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6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart, se nedan.
7. Former för bedömning
För betyg Godkänd (G) krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda. Därutöver krävs aktiv närvaro vid
samtliga obligatoriska moment; seminarier, värdskap för fältstudiebesök, mittutvärderingssamtal och
avslutande seminarium, samt skriftlig individuell studentrapport och platsbeskrivning. Vid frånvaro på
något av de obligatoriska momenten/inlämningsuppgifterna krävs komplettering/igentagningsuppgift. Vid
bedömning av betyg beaktas handledarens handledarrapport.
I de fall studenten underkänns ges efter studentens begäran möjlighet att göra om eller komplettera kursen
en gång enligt överenskommelse med examinator.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G). För godkänt betyg (G) krävs att alla
lärandemål uppfylls. För övriga krav se punkt 7, Former för bedömning.
9. Kursvärdering
Kursen utvärderas i ett särskilt utvärderingsprotokoll i samband med kursslut. En sammanställning av
kursvärderingens resultat samt ev förändringar sammanställs och meddelas studenterna.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska. VFU-kursen kan innebära placering utanför Göteborgsregionen. Studierna
bedrivs på heltid vilket i de flesta fall innebär att studenten följer handledarens schema. Institutionen
ansvarar för anskaffning av VFU-platser. Studenten har rätt till en plats. De verksamhetsförlagda studierna
kan avbrytas på initiativ av handledare, student, och/eller lärare. Institutionen är ansvarig för att det i
samband med avbrottet görs en uppföljning och att beslut avseende eventuella tillgodoräknanden av VFU
och/eller fortsatta studier skyndsamt meddelas studenten.
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