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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-03-29 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMGA04
Teorier och metoder i socialt arbete, 15.0 hp
(Theories and methods in social work, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 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 och 2 (60 hp) samt genomgångna
kurser i termin 3 (motsvarande 30 hp).

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för och använda olika teorier och teoretiska begrepp inom socialt arbete på individ-, grupp- och
samhällsnivå
- granska och värdera för- och nackdelar med olika teoretiska perspektiv och begrepp
- tillämpa teoretiska resonemang i relation till empiriskt material på individ-, grupp- och samhällsnivå
- redogöra för och använda olika metoder och strategier för förändringsarbete, socialpedagogiskt arbete och
socialt stöd samt reflektera över konsekvenser på individ- och gruppnivå
- identifiera och förklara relevanta sammanhang för att använda en enskild eller en kombination av olika
samtalsmodeller såsom motiverande samtal, kreativa samtal, nätverksarbete
- redogöra för omsorgsperspektivet i arbete med personer med funktionshinder och funktionsnedsättningar till
följd av åldrande
- förklara ett salutogent perspektiv i praktiskt socialt arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen fördjupas och granskas teorier och metoder i socialt arbete på såväl samhälls- som grupp- och
individnivå. Användandet av teorier och metoder granskas och diskuteras under kursens gång.
Empowermentstrategier och mobilisering i lokalsamhället och dess återverkningar för enskilda individer
bearbetas.
Kursen behandlar specifika metoder för förändringsarbeten, socialt stöd och omsorgsinsatser inom det sociala
arbetsfältet. Professionella samtal, motivationsarbete, socialpedagogiskt arbete, nätverksarbete, teamarbete och
det psykosociala arbetet fördjupas genom teori och praktiska övningar.



Studierna bygger på föreläsningar, lärarledda grupparbeten och seminarier. I kursen ingår även obligatoriska
lärarledda praktiska övningar och obligatoriska seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen, deltagande i praktiska övningar samt seminarier och en
muntlig gruppexamination.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Betygskriterier för väl
godkänt 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 SMGBB5.

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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