Huvudansökan, kandidatprogrammet i socialt arbete
Andra skedets prov 24.6.2020
1. Frågan relaterar till artikeln ”Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för
stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer” av Veronica Ekström (publicerad i
Socialvetenskaplig tidskrift 3-4/2018, s.269-286). Ekström diskuterar socialtjänstens
formella ansvar och gatubyråkraters handlingsutrymme. Redogör för vad som i artikeln
avses med en gatubyråkrat och vad som formar gatubyråkraters handlingsutrymme. (4p)
Förberedelsetid: 1min 30sek
Svarstid: 3min

2. Frågan relaterar till artikeln ”Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens
och föräldrarnas perspektiv” av Elisabet Näsman och Karin Alexanderson (publicerad i
Socialmedicinsk tidskrift 4/2017, s.447-456). Beskriv det barndomssociologiska perspektiv
som används i artikeln. (2 p)
Förberedelsetid: 1min 30sek
Svarstid: 2min

3. Frågan relaterar till artikeln ”Ensamkommande barn på flykt - berättelser om
flyktingskap, interaktioner och resiliens” av Jahanmahan och Bunar (publicerad i
Socialvetenskaplig tidskrift 1/2018, s.47-65). Artikeln utgjorde materialet för del 2 i det
skriftliga urvalsprovet. I det skriftliga urvalsprovet ingick en fråga där du ombads diskutera
betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna. Vilka aspekter lyfte du
fram i ditt svar och varför (dvs hur resonerade du)? (4 p)
Förberedelsetid: 1min 30sek
Svarstid: 3min

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper,
sökmålet socialt arbete
Modellsvar till det andra skedets prov 24.6.2020
Det muntliga urvalsprovet består av tre frågor. Fråga 1 kan ge högst 4 poäng. Fråga 2
kan ge högst 2 poäng. Fråga 3 kan ge högst 4 poäng. Maximala poäng i det muntliga
urvalsprovet är 10.
Besvara alla tre frågor.

FRÅGA 1.
Frågan relaterar till artikeln ”Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för
stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer” av Veronica Ekström (publicerad i
Socialvetenskaplig tidskrift 3-4/2018, s.269-286).
Ekström diskuterar socialtjänstens formella ansvar och gatubyråkraters handlingsutrymme.
Redogör för vad som i artikeln avses med en gatubyråkrat och vad som formar
gatubyråkraters handlingsutrymme. (4p)
Modellsvar: Socialtjänsten ansvarar för att erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor (i
Sverige). För att socialtjänsten skall kunna hantera frågan, måste den passa in i den
befintliga verksamheten. Förhandlingarna om vad som passar in avgörs i det dagliga
sociala arbetet. Det hänger ihop med hur socialtjänsten är konstruerad och med att
socialarbetare har en hög grad av handlingsutrymme.
Ekström hänvisar i artikeln till Lipsky (2010) som skriver att gatubyråkrater, som
socialarbetare, kännetecknas av en hög grad av handlingsfrihet i sitt arbete och att de är
relativt självständiga inom organisationen. Handlingsutrymmet gör det möjligt för
gatubyråkraterna att tolka och anpassa politiska och administrativa beslut och i praktiken
också att forma policy.
En muntlig redogörelse av dessa argument ur artikeln ger i det muntliga
urvalsprovet 4 poäng.

FRÅGA 2.
Frågan relaterar till artikeln ”Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och
föräldrarnas perspektiv” av Elisabet Näsman & Karin Alexanderson (publicerad i
Socialmedicinsk tidskrift 4/2017, s.447-456).
Beskriv det barndomssociologiska perspektiv som används i artikeln. (2 p)
Modellsvar: I artikeln ses ’barn’ som ett relationellt begrepp kontrasterat mot begreppen
’vuxen’/’förälder’ i samhällets åldersordning. Barndomssociologin granskar vuxnas makt
och maktresurser att bestämma över barn. Barndomssociologin kritiserar annan forskning
som ser barn och barndom som förstadier till vuxenlivet.
Vidare lyfter författarna fram att barndomssociologin betonar barns aktörkap. Det som är
aktuellt för barn i nuet är av lika stor betydelse som det som vuxna/föräldrar fokuserar på.
En muntlig redogörelse av dessa argument ur artikeln ger i det muntliga
urvalsprovet 2 poäng.

FRÅGA 3.
Frågan relaterar till artikeln ”Ensamkommande barn på flykt - berättelser om flyktingskap,
interaktioner och resiliens” av Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar (publicerad i
Socialvetenskaplig tidskrift 1/2018, s.47-65). Artikeln utgjorde materialet för del 2 i det
skriftliga urvalsprovet.
I det skriftliga urvalsprovet ingick en fråga där du ombads diskutera betydelsen av
tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna. Vilka aspekter lyfte du fram i ditt svar
och varför (dvs hur resonerade du)? (4 p)
Modellsvar: I det skriftliga urvalsprovet utdelades poäng om svaret innehöll följande
aspekter om betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna: att dessa
relationer kan ha stor betydelse för dessa barn. Tillitsfulla relationer med vuxna är av vikt
för att kunna hantera känslan av maktlöshet, för att befrämja barnens resiliens. (1 p)
Också för att de formellt skyddande kontexterna skall fungera på bästa sätt behöver
positiva relationer mellan vuxna och barn inom den aktuella kontexten ha skapats. Positiva

interaktioner mellan barn och institutionella aktörer befrämjar resiliensen och
anpassningens långsiktiga utfall (2 p). Negativa interaktioner kan däremot fördjupa
barnens sårbarhet (1 p).
En muntlig redogörelse av dessa argument ur artikeln ger i det muntliga
urvalsprovet 2 poäng.
Ytterligare 2 poäng ges åt sökanden om hen på ett trovärdigt sätt kan redogöra för
hur hen resonerat när hen skrivit svaret i det materialbaserade provet. (Totalt max. 4
poäng)

