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Kurskod: SMAE07
Kursens benämning: Evidens i socialt arbete

Evidence in 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 2018-09-07 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6
eller A eller motsvarande samt 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva utvärderingsområdets och evidensbegreppets bakgrund och framväxt som kunskapsområde
och praktik inom det sociala arbetet,
- ange centrala begrepp, teorier och modeller för och inom utvärdering i socialt arbete,
- beskriv evidensbegreppet och modeller för utveckling och tillämpning av evidens,
- jämföra områdena utvärdering och evidens i relation till varandra,
- planera utvärderingar och evidensinriktat arbete inom socialt arbete,
- bedöma och motivera behov av utvärdering och evidensinriktat arbete i relation till olika praktiker
inom socialt arbete,
- identifiera etiska aspekter av utvärderingsarbete och evidensinriktat arbete, relaterat till det sociala
arbetets praktik och
- kritiskt granska utvärderingsområdets och evidensområdets anspråk som perspektiv för utveckling av
det sociala arbetets praktik.

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar om bakgrund och historisk utveckling av olika former för utvärdering
och evidensinriktat arbete inom välfärdsverksamheter generellt och socialt arbete specifikt.
Grundläggande begrepp och dominerande modeller för utvärdering och evidensinriktat arbete
behandlas. Utvärdering och evidensinriktat socialt arbete kan ses som perspektiv för ökad kvalitet -
sammanhang, likheter och skillnader mellan dem behandlas. Genom gruppövningar och seminarier får



studenten utveckla kompetens för att självständigt kunna definiera behov av utvärderingar, planera
konkreta utvärderingsarbeten samt kunna kritiskt granska genomförda utvärderingar. Studenten får
också utveckla kunskap för att bedöma behov av evidensbaserat socialt arbete och planera hur
kunskaper från evidensområdet konkret kan nyttiggöras i olika sociala praktiker. Förmågan att kritiskt
granska såväl utvärderingsområdets som evidensbegreppets anspråk stimuleras under föreläsningar,
gruppövningar och seminarier. Kopplingen mellan kunskapsområdena utvärdering och evidens och
praxisfältet socialt arbete utgör en röd tråd i kursens samtliga delar.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga
gruppuppgifter vilka presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

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