Dnr:

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-09-26 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SMGA03
Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning, 15.0 hp
(Social Work Investigation and Exercise of Authority, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.
Behörighetskrav
Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet godkända kurser i termin 1 (30 hp) och genomgångna kurser i
termin 2 (30 hp).
Huvudområde
SAA (Socialt arbete)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa relevant lagstiftning i utredning och myndighetsutövning
- redogöra för juridiska begrepp i handläggningen inom socialtjänsten
- sammanställa skriftliga underlag i socialt utredningsarbete
- bedöma och dokumentera uppgifter från enskilda och myndigheter
- identifiera och beskriva maktkonflikter och kränkningar
- redogöra för grundläggande kunskaper i kommunikationsteori och samtalsmetodik
- särskilja olika praktiska kommunikationstekniker
- tillämpa relevanta kommunikationstekniker i olika typer av samtal
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Kursen innehåller:
Handläggning och dokumentation inom socialtjänstens handikappomsorg, äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg. Vidare läggs stor vikt vid bemötandefrågor, aktivt lyssnande och utredande samtal med den
enskilde i myndighetsutövning.
Kursen innehåller kommunikationsteori och samtalsmetodik som framförallt berör det ojämlika förhållandet
mellan klient och hjälpare. Förhållandet mellan medmänsklighet och proffessionalitet väcker frågor som berör
alla hjälpande proffessioners verksamheter och särskilt tydligt blir detta i myndighetsutövningen.

I kursen studeras juridiska begrepp som handläggning, myndighetsutövning, den enskildes rättsäkerhet,
saklighet och opartiskhet. Hur ett ärende uppkommer, vem som är part i ett ärende, insyn och sekretess i
handläggningen studeras. Särskild vikt läggs vid den dokumentationsskyldighet som är lagreglerad både i
handläggning och verkställighet inom socialtjänsten. Att utveckla ett socialt förhållningssätt är en förutsättning
för god social dokumentation inom omsorgen om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.
I kursen ingår att i grupp och enskilt öva sina färdigheter på att sammanställa skriftliga beslutsunderlag dels när
den enskilde ansökt om bistånd hos socialnämnden, dels när en anmälan inkommit till myndigheten. I samband
med dessa praktiska övningar ingår också att redogöra för förhandsbedömningar, vårdplan och
genomförandeplan både skriftligt och muntligt. Som underlag kommer utredningsmodeller som BBIC,(Barns
Behov i Centrum), ASI, (Addiction Severity Index), och skyddbedömningar att studeras och
verklighetsbaserade fallbeskrivningar finns att tillgå.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examination sker i form av skriftliga individuella inlämningsuppgifter, seminariebehandling av gruppuppgifter,
samtalsövningar och laborationer.
Betyg
I kursen används följande betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).
Betygskriterier för väl godkänd framgår av studieanvisningar eller motsvarande.
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.
Viss överlappning föreligger med kursen SMGBS2.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i socionomprogrammet.
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