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Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2018-03-14 att gälla 
från och med 2018-03-14, höstterminen 2018. 

 
 

Allmänna uppgifter 
Kursen ges som uppdragsutbildning. 

 
Undervisningsspråk: Svenska 

 

Huvudområde Fördjupning 

Socialt arbete G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala 
förkunskapskrav 

 
 
 

Kursens mål 
För godkänt resultat på kursen ska kursdeltagaren 

 
 

Kunskap och förståelse 
 - visa grundläggande kunskaper om digitalisering och socialt arbete inom tre olika 
områden: digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap. 

 - visa kunskap om hur digitaliseringen påverkar socialt arbete. 
 
 

Färdighet och förmåga 
 - visa förmåga att beskriva och diskutera begrepp och teorier om digitalisering i relation 
till socialt arbete. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 - visa ett kritiskt förhållningssätt till hur digitaliseringen påverkar socialt arbete. 

- visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska dilemman vad gäller digitalisering och 
socialt arbete. 

 
 

Kursens innehåll 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om digitalisering och socialt arbete. 
Kursen introducerar centrala begrepp och teorier om digitalisering, generellt och om 
digitalisering med tillämpning i professionellt socialt arbete i synnerhet. 
Kursdeltagaren får en inblick i den aktuella samhällsvetenskapliga forskningen på 
området. 
  
Kursen fokuserar på tre områden: digitala interventioner, digital arbetsmiljö och 
digitalt ledarskap. 

Inom de tre områdena kommer digitala verktyg, metoder och insatser som används i 
socialt arbete, både inom olika sektorer och på olika nivåer, presenteras och diskuteras. 
Vidare, berörs frågor kring robotar och automatisering inom socialt arbete. 
Kursdeltagaren diskuterar vilka fördelar och nackdelar som finns med att använda sig av 
robotar inom socialt arbete och hur automatiseringen påverkar professionen. 
Kursen kommer även att behandla arbetsmiljö med fokus på digitala system och juridik. 
Digitalt ledarskap kommer att lyftas fram, genom att beröra digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar utifrån ett organisatoriskt perspektiv, som inkluderar 
innovationsprocesser. 

 
 
 

Kursens genomförande 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och webbaserad handledning. 

 
 
 

Kursens examination 
Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift med 
tillhörande examinationsseminarium. 

I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och 
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller 
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter 
erbjuds kursdeltagaren ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan. 

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt 
examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan 
examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut 
om alternativ examinationsform för berörd student. 

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet. 
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Betyg 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd. 
För betyget Godkänd har kursdeltagaren visat ett tillräckligt resultat. För betyget 
Underkänd har kursdeltagaren visat ett otillräckligt resultat. 

 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
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Prov/moment för kursen SOAB03, Socialt arbete: En introduktion om 
digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap 

 
Gäller från H18 

 
1801 Digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt l, 3,0 hp Betygsskala: 

Underkänd, Godkänd 


