
Dnr: SMADTS/20212

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Kursplan
Teorier i socialt arbete

Kurskod: SMADTS
Kursens
benämning:

Teorier i socialt arbete
Theories of Social Work

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-04 och
gäller från höstterminen 2021 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. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva och problematisera förutsättningar för det sociala arbetets kunskapsvillkor och
karaktär, 
2. redogöra för och kritiskt diskutera kunskapsteoretiska frågeställningar av relevans för
socialt arbete som ämne och forskningsfält,
3. redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och aktuella teoretiska traditioner
i socialt arbete, 
4. tillämpa, motivera och kritiskt värdera teoretiska utgångspunkter och resonemang i



relation till socialt arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå, 
5. identifiera och analysera det sociala arbetets dynamiska förutsättningar med fokus på
teoritillämpning i praktiskt socialt arbete på individ- och gruppnivå i olika organisatoriska
sammanhang, 
6. belysa, argumentera för och kommunicera behov av förändrings- och
kunskapsutvecklingsarbete i socialt arbete, och
7. kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbetens forskningsansats, kunskapsanspråk
och bidrag till kunskapsutveckling i socialt arbete.

Innehåll
I kursen behandlas centrala kunskapsteoretiska frågeställningar och teoretiska traditioner
och perspektiv i socialt arbete. Inom ramen för kursen granskas aktuell forskning med
relevans för socialt arbete. Genom att skaffa sig kunskaper om teoretiska traditioner och
tillämpa teori i relation till empiriska exempel, förväntas studenten att öka sin förståelse och
färdigheter att använda teori som analysverktyg och kritiskt värdera olika
forskningsansatsers bidrag till kunskapsutveckling i socialt arbete som akademiskt ämne och
i relation till praktiskt socialt arbete. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-7 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt
deltagande vid seminarier.
Lärandemål 1-7 examineras även genom en individuell skriftlig hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. 

En viss överlappning föreligger med kurs SMAD01, Organisationsanalys, 7,5 hp.

Kursen kräver tillgång till dator och Internet.


