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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-13 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller social
omsorgsvetenskap. Gymnasiets svenska kurs B/3 eller svenska som andra språk kurs B/3 samt
Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs studenten kunna
Kunskap och förståelse
- reflektera över det sociala arbetets kunskapsvillkor och karaktär,
- kritiskt reflektera över teorier och teoretiska perspektiv i socialt arbete,

Färdighet och förmåga
- systematiskt söka och sammanställa socialvetenskapliga teorier om socialt arbete,
- kritiskt diskutera kunskapsteoretiska frågor i tal och skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- jämföra och värdera teoretiska modeller i det sociala arbetets praktiska tillämpning och
- kritiskt granska och värdera egna och andras och andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Kursen innehåller en översiktlig genomgång av teorier och perspektiv som används i det sociala
arbetets praktik och forskning. Inom ramen för kursen granskas aktuell forskning med relevans för
socialt arbete. Kursen innehåller även en fördjupning i ett teoretiskt perspektiv kopplat till ett valt
socialt problem. Även de teoretiska perspektivens betydelse för de praktiska åtgärderna utgör ett
moment i kursen.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom seminarier samt genom individuell muntlig och skriftlig uppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
En viss överlappning föreligger mellan denna kurs (SMADST) och kurs SMAD01.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter. Kursen kräver tillgång till datorer och Internet.
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