
Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till socialt arbete, del a

Del a

Besvara uppgiften genom att välja ett av alternativen (rätt/fel) beroende på om du anser att
påståendet är rätt eller fel.

För rätt svar ges en (1) poäng; för felaktigt svar avdras en (-1) poäng. För obesvarat
påstående avdras ingen poäng.

1 Modern expertis strukturer klientens situation utgående från hens egna tolkningar.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

2 På 1980-talet kritiserade Pekka Kuusi en konsumtionsbetonad socialpolitik som inte
beaktar naturens begränsade resurser.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

3 Människans förhållande till naturen blev en viktig teoretisk fråga på 1960-talet.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

4 Nyliberalismen har inneburit sådan samhällspolitisk kontroll som har lett till att sociala
risker har individualiserats.
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1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

5 Under de senaste tio åren har rehabiliteringsstöd för unga vuxna riktats till dem för vilka
det är ett realistiskt mål att de ska kunna delta i arbetslivet.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

6 Asylsökande omfattas av integrationslagen, eftersom det är viktigt att de blir en del av det
finländska samhället.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

7 Särskilt efter 1960-talet har socialförsäkringen alltmer utvecklats i riktning mot en
universell folkförsäkring.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

8 Vid integration kan modern expertis förstås som lagstiftande expertis.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

9 Utkomststödet är en socialskyddsförmån som Folkpensionsanstalten beviljar.

1 -1 rätt
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10 Ur perspektivet för forskning kring ett foucaultskt maktbegrepp riktas kritiken mot
integration särskilt till dimensionerna av postmodern expertis.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

11 De centrala delarna i agendan för det moderna sociala arbetet definierades redan under
första hälften av 1900-talet.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

12 Aktiveringspolitiken gäller utkomstskyddet för arbetslösa men inte utkomststöd som
beviljas i sista hand.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

13 Med ontologiska aspekter i det sociala arbetet syftar man på förståelsen av vilka vi är
och vad vi tror på.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

14 Inom relationell välfärd är det viktigt att förstå beroendeförhållandet mellan människan
och naturen.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta
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15 Byråkratiska processer åstadkommer samhällelig ordning och skiljer inte åt individer i
interna och externa grupper.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

16 Synen på expertrollen för arbetstagare vid förläggningarna som en roll som går ut på att
anpassa och vägleda asylsökande bygger på expertisens postmoderna dimension.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

17 Socialarbetarens arbete bland invandrare kan fungera som en diskriminerande faktor.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

18 Inom socialvetenskaplig livsloppsforskning granskas anhopande problem som
generationsöverskridande fenomen.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta

19 Den centrala uppgiften för den första moderniseringen har blivit i synnerhet observation
av risker, förebyggande och kontroll.

1 -1 rätt

2 1 fel

– 0 Ei vastausta
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20 Neutral expertis kan innebära att klientens problem överförs på hen själv för att lösas.

1 1 rätt

2 -1 fel

– 0 Ei vastausta

Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till socialt arbete, del b

Del b

Besvara uppgiften genom att välja det alternativ (a-d) du anser vara rätt.

För rätt svar ges en (1) poäng; för felaktigt svar avdras en (-1) poäng. För obesvarad fråga
avdras ingen poäng.

1. När inföll den första moderniseringsperioden enligt Rauhala och Harrikari?

1 -1 a) Från början av 1700-talet till slutet av 1800-talet.

2 -1 b) Från början av 1900-talet till år 1950.

3 -1 c) Från år 1980 till år 2000.

4 1 d) Från slutet av 1800-talet till år 1980.

– 0 Ei vastausta

2. Vilket av följande påståenden är felaktigt?

1 1 a) Inom tjänsterna i anknytning till stödet i sista hand fäster man tillräcklig vikt vid
betydelsen av meningsfulla aktiviteter för klienterna.

2 -1 b) Inom det sociala arbetet bör man bli bättre på att identifiera välfärdsdimensionerna.

3 -1 c) Inom tjänsterna i anknytning till stödet i sista hand fäster man inte tillräcklig vikt vid betydelsen
av klienternas resurser.

4 -1 d) De klienter som lever på stöd som beviljas i sista hand (utkomststödsklienterna) och
myndigheterna kan ha olika åsikter om hurdan välfärd tjänsterna är avsedda att stödja.

– 0 Ei vastausta

3. Hur benämner Rauhala och Harrikari den tredje moderniseringsfasen inom socialt arbete?
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1 -1 a) Accelererad modernitet.

2 -1 b) Fragmenterad modernitet.

3 1 c) Komprimerad modernitet.

4 -1 d) Postmodernitet.

– 0 Ei vastausta

4. Utgående från Simmels teori kan asylökandes främlingskap förstås som att asylsökandena är

1 -1 a) människor som man inte vill ha i sin egen sociala gemenskap.

2 -1 b) avlägsna ”andra” som kan placeras utanför den sociala gemenskapen.

3 1 c) på en och samma gång nära och långt borta från det finländska samhället.

4 -1 d) en homogen grupp som man utesluter ur samhället.

– 0 Ei vastausta

5. Vad har setts som en milstolpe för det moderna sociala arbetets uppkomst?

1 -1 a) De arbetsolycksfalls-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar som föreskrevs i vissa Europeiska
länder på 1800-talet.

2 1 b) Pariskonferensen år 1928.

3 -1 c) Den globala ekonomiska depressionen på 1930-talet och en politisk förändring i en alltmer
auktoritär riktning.

4 -1 d) Grundandet av Förenta nationerna (FN) år 1945.

– 0 Ei vastausta

6. Vilket av följande påståenden stämmer inte?
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1 -1 a) Psykiska störningar täcker 70 procent av grunden för arbetsoförmåga bland unga vuxna.

2 -1 b) En del av de unga som får rehabiliteringsstöd har inte några stora belastningsfaktorer i sin
bakgrund.

3 1 c) Primärvården har burit det största ansvaret inom vården av unga vuxna som lider av
depression.

4 -1 d) De strukturella problemen på arbetsmarknaden återspeglar sig i statistiken över depression
bland unga vuxna.

– 0 Ei vastausta

7. Vilken avantgardist inom socialt arbete står för tanken individen i sin situation, det vill säga ”there is an
individual person in a situation”?

1 -1 a) Jane Addams

2 1 b) Mary Richmond

3 -1 c) Ilse Arltin

4 -1 d) Alice Salomon

– 0 Ei vastausta

8. Kivipeltos och Saikkonens forskningsmaterial berättar om

1 -1 a) brister i en enskild klients välfärd.

2 -1 b) nuläget inom stöd som beviljas i sista hand.

3 1 c) klienternas uppfattningar om stöd som beviljas i sista hand.

4 -1 d) en enskild klients välfärd.

– 0 Ei vastausta

9. Vilket av följande alternativ anknyter till Ilse Arlts uppfattning om socialarbetets uppgift?
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1 1 a) Kärnan i det sociala arbetets yrkesmässiga uppgift består i att bedöma individens
behov och utveckla metoder för att tillgodose behoven.

2 -1 b) Inom socialt arbete förebygger man sociala problem med metoder för samhällsarbete.

3 -1 c) Centralt inom socialt arbete är casework, där man beaktar människan i hens livssituation.

4 -1 d) Uppgiften inom socialt arbete är att möta människan och sträva efter en god växelverkan.

– 0 Ei vastausta

10. Var och när grundades International Federation of Social Workers (IFSW)?

1 -1 a) Paris 1950.

2 1 b) München 1956.

3 -1 c) Madrid 1952.

4 -1 d) München 1954.

– 0 Ei vastausta

11. Om en människa inte alls hör till någon gemenskap eller grupp som hen upplever som sin egen, kan
man enligt Allardt tala om

1 -1 a) lokalsamhällets nödläge.

2 1 b) individuellt nödläge.

3 -1 c) samhälleligt nödläge.

4 -1 d) nödläge på mesonivå.

– 0 Ei vastausta

12. Vilket av följande begrepp karaktäriserar inte den andra moderniteten?
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1 -1 a) Senmodernitet.

2 -1 b) Postmodernitet.

3 -1 c) Flytande modernitet.

4 1 d) Grov modernitet.

– 0 Ei vastausta

13. Klienter som lever på stöd som beviljas i sista hand besvarar enkäter

1 -1 a) ivrigare än den övriga befolkningen.

2 -1 b) lika ivrigt som den övriga befolkningen.

3 1 c) mindre ivrigt än den övriga befolkningen.

4 -1 d) betydligt ivrigare än den övriga befolkningen.

– 0 Ei vastausta

14. Vilket av följande alternativ är inte ett centralt teoretiseringsobjekt relaterat till den andra
moderniseringsfasen?

1 1 a) Industrialisering.

2 -1 b) Förhållande till naturen.

3 -1 c) Risker.

4 -1 d) Livspolitik.

– 0 Ei vastausta

15. Med vilken motivering erkände FN:s kommission för ekonomisk och social utveckling socialt arbete
som ett internationellt kompetensområde?
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1 -1 a) Sakkunnig barnskyddskompetens.

2 -1 b) Våld och missbruksarbete.

3 -1 c) Gerontologiskt arbete.

4 1 d) Flykting- och migrationsarbete.

– 0 Ei vastausta

16. Vad ingår inte i dimensionen att vara, being?

1 -1 a) Självförverkligande.

2 -1 b) Hobbyer.

3 -1 c) Frivilligarbete

4 1 d) Meningsfulla mellanmänskliga relationer.

– 0 Ei vastausta

17. Vad anser avantgardisterna inom socialt arbete att socialarbetarna bör främja?

1 -1 a) Ett socialistiskt samhällssystem.

2 -1 b) Accentuering av sociala problem.

3 1 c) Mänskliga rättigheter och social rättvisa.

4 -1 d) Ett nyliberalt etos.

– 0 Ei vastausta

18. I de grundläggande principerna för C.B. Germains och A. Gittermans modell life model of social work
ingår inte
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1 -1 a) betydelsen av människans fysiska naturmiljö.

2 -1 b) att se människan i hens växelverkan.

3 1 c) psykosocial arbetsorientering.

4 -1 d) att se människan som en biologisk varelse.

– 0 Ei vastausta

19. Vad innebär integration inte?

1 -1 a) Maktutövning som kategoriserar människogrupper som problem som kräver lösningar.

2 -1 b) Kontextbundna processer som byggs upp under omständigheter och förhållanden som
ständigt förändras i social bemärkelse.

3 -1 c) Att förstå de strukturella dimensionerna av asylsökandes erfarenheter.

4 1 d) Att genom myndighetsföreskrifter placera asylsökande i förläggningar.

– 0 Ei vastausta

20. Jane Addams är en viktig pionjär inom socialt arbete. Vilken orientering inom socialt arbete kopplas
ihop med henne?

1 -1 a) Behovsbaserat socialt arbete.

2 -1 b) Social diagnos.

3 1 c) Samhällsarbete.

4 -1 d) Psykosocialt arbete.

– 0 Ei vastausta
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