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Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete

Avancerad nivå

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• problematisera myndighetsutövning och handläggning inom en komplex praktik
• problematisera handläggningens och myndighetsutövningens konsekvenser för

brukare/klient.
Färdighet och förmåga
• självständigt analysera och kritiskt reflektera över handläggning och myndighetsutövning

med utgångspunkt i aktuella samhällsvetenskapliga teorier och forskning
• självständigt samla in och kritiskt granska kunskapsunderlag för handläggning och

myndighetsutövning
• självständigt integrera lagstiftning vid handläggning och myndighetsutövning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över och värdera handläggning och myndighetsutövning utifrån dess komplexitet

med hänsyn till etik i socialt arbete och olika värdegrunder
• kritiskt reflektera över ett professionellt förhållningssätt och bemötandefrågor relaterat till

handläggning och myndighetsutövning.
Innehåll
- den sociala handläggningens logiker och historia
- myndighetsutövning och organisering
- mötet mellan brukare/klient och välfärdssystem
- myndighetsutövning, handläggning och juridiska paradoxer
- standardisering av handläggning - dess betydelse för brukare/klient och handläggning
Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av inspelade föreläsningar, instuderingsuppgifter och bearbetningar
via webbplattform.
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Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en avslutad examen om 180 hp inom det samhällsvetenskapliga
området (eller motsvarande kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras i form av en individuell skriftlig hemtentamen och att granska annan
students uppgift.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Skriftlig tentamen

6 hp

U/G/VG

Individuell granskning

1,5 hp

U/G/VG

Övrigt
Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid digitala seminarier.
Uppdragsgivaren utser kursdeltagare.
Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller
högskolepoäng och på begäran kursbevis. Övriga deltagare kan på begäran få ett intyg över
genomgången kurs.
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Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.
Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

