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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-15 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp godkända inom Socionomprogrammet (SGGEN) senast vid kursstart.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
1. på ett professionellt sätt utöva socialt arbete i en praktisk verksamhet,
2. självständigt och i samverkan med andra tillämpa relevanta lagar, författningar och
styrdokument inom praktikplatsens verksamhet,
3. kritiskt granska socialt arbete utifrån etiska dilemman, konflikter och maktförhållanden,
4. planera och utföra relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter inom socialt arbete,
5. kritiskt reflektera över hur den egna personen påverkar och påverkas av det sociala
arbetet,
6. redogöra för och analysera hur sociala problem, processer och maktstrukturer påverkar



det vardagliga arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå,
7. värdera socionomens yrkesroll och betydelsen av sig själv som instrument i det sociala
arbetet och kritiskt diskutera synsätt och värderingar inom yrkesområdet,
8. redogöra för hur en arbetsplats inom det sociala fältet kan organiseras och 
9. analysera kontextuella och organisatoriska förutsättningars betydelse för socionomens
handlingsutrymme och yrkesroll.

Innehåll
Kursen innehåller verksamhetsförlagda studier (VFU) där studenten ges möjlighet att
integrera teori och praktik i 20 veckor. Kursen ger studenten praktiska erfarenheter av i
verksamheten förekommande arbetsuppgifter som kan ingå i kommande yrkesfunktion.
Studenten ges möjlighet att självständigt genomföra egna arbetsuppgifter och pröva sina
kunskaper och färdigheter när det gäller teorier, metoder och arbetssätt i praktiskt socialt
arbete, såsom socialt förändrings- och behandlingsarbete, utredning och dokumentation,
samverkan och kommunikation med brukare/klienter, myndigheter och frivilligorganisationer.
Studenten ska tillsammans med praktikhandledaren reflektera över sin personliga och
professionella utveckling.

Under praktiken har studenten dels en verksamhetshandledare på arbetsplatsen, dels en
kurshandledare på universitetet. Kurshandledaren ger handledning i det löpande arbetet, i
arbetssätt och metoder samt personligt förhållningssätt. I kursens inledning upprättas en
individuell studieplan i samverkan med student, praktikhandledare och lärare. Planen följs
upp av läraren från universitetet. 

Karlstads universitet ansvarar för att anordna praktikplats för studenten. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-8 examineras genom praktikintyg, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt
aktivt deltagande vid seminarier.

Antalet examinationstillfällen för VFU är begränsat till två.

Om studenten vid den individuella inlämningsuppgiften ligger nära gränsen för ett godkänt
betyg kan examinator bestämma att studenten får utföra en komplettering för att nå upp till
betyget godkänt. Examinator ska inför kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och
på vilket sätt kompletteringen får utföras.

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 Godkänd (G) eller Underkänd (U) enligt RB 41/21 dnr
C2021/255.

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.

Examinator kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning om studenten
genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och
handlandet innebär risk för personskada, vidare kan student tills vidare avskiljas från
utbildningen då studenten lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det därför föreligger en påtaglig risk att en
annan person eller värdefull egendom kan komma till skada. Rektor anmäler sådant ärende
till Högskolans avskiljandenämnd, som utreder och fattar beslut. Ett beslut om avskiljande
skall alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.
Högskolans avskiljandenämnd arbetar för landets alla högskolor och universitet
(Högskolelagen kap 4,6§, SFS 1992:1434, Förordning om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning SFS 2007:989).

Kursen ingår i socionomprogrammet.


