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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-04-29 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMGA01
Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält, 13.5 hp
(Social work as subject, science and profession, 13.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2)
eller
områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva socialt arbete inkluderande social omsorg ur ett historiskt perspektiv
- redogöra för olika områden och funktioner inom socialt arbete ur ett historiskt och nutida perspektiv
- redogöra för det sociala arbetets traditioner och organisation ur ett nationellt och internationellt perspektiv
- redogöra för centrala teoretiska begrepp, fenomen och uppgifter inom socialt arbete t ex sociala problem
såsom missbruk, kriminalitet och våld i nära relationer samt stöd och omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning
- redogöra för etiska principer relevanta för socionomers yrkesutövning
- redogöra för grundläggande begrepp i vetenskapsteori och forskningsprocess
- redogöra för grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod
- använda och redovisa källor i enlighet med vedertagna akademiska former

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och fältstudier samt seminarier.

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som ämne, profession och yrkesfält. I kursen behandlas det sociala
arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. En översikt över det sociala arbetets mångvetenskapliga
kunskapsbas ges. Vikten av ett kritiskt förhållningssätt, etiska dimensioner i socialt arbete och yrkesfältets



grundläggande utgångspunkter och förankring i lagstiftning och förvaltningskunskap betonas. Centrala
teoretiska begrepp, vardagsbegrepp och yrkesroller inom socialt arbete inkluderande social omsorg belyses
liksom fältets kunskaps- och verksamhetsområde.

Genom praktiska moment i undervisningen, bestående av grupparbeten och fältstudier, introduceras studenten
för det sociala arbetets praktik, där bredden på yrkesområdet och kommande yrkesroller betonas. Studenten
introduceras i teoretiska kunskaper om vetenskapligt arbetssätt såsom forskningsprocess och metod.

Grupparbeten, fältstudier och presentation av resultatet under seminarier är obligatoriska moment. Dessa avser
förutom att ge kunskaper om det sociala arbetsfältet och dess yrkesområden att integrera och tillämpa ett
grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminarier, muntlig och skriftlig grupptentamen samt
salskrivning.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG)

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning föreligger med kursen SMGAS1.

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

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Socionomprogrammet.

Kursplanen är reviderad 2014-02-19.
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