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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: SMGB04
Det sociala arbetets organisation och ledarskap, 13.5 hp
(Organization and leadership in social work, 13.5 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 termin 2 (60 hp) samt
genomgångna kurser i termin 3 (motsvarande 30 hp).

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva huvuddragen i klassisk och modern organisationslära
- redogöra för och förklara människobehandlande organisationers struktur och funktion
- redogöra för och förklara organisatoriska förändringsprocesser
- redogöra för ekonomiska styrmodeller i offentlig verksamhet
- redogöra för den kommunala budgetprocessen, ekonomisk planering och förvaltning
- redogöra för teorier om ledarskap och deras tillämpning inom människobehandlande organisationer
- analysera ledarskap ur ett makt- och intersektionellt perspektiv
- redogöra för ledarrollens betydelse i samband med förändringsprocesser i en organisation
- tillämpa teorier om kommunikation och samtalsmetodik ur ett ledarskapsperspektiv i en konkret
samtalssituation
- redogöra för och analysera olika typer av konflikter och konflikthanteringsstrategier ur ett individ-, grupp- och
organisationsperspektiv.
- värdera betydelsen av makt och kön i organiseringen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer samt seminarier.

I kursen behandlas grundläggande organisationsteori med tonvikt på tillämpning på offentlig sektor och
människobehandlande organisationer. Kursen relaterar genomgående till organisatoriska fenomen kopplat till
ett köns- och maktperspektiv. Särskild vikt läggs vid teorier om förändringar i organisationer och förståelse för



förändringsprocesser.
Inom kursen behandlas vidare olika styrmodeller för offentlig ekonomi, ekonomi- och verksamhetsstyrning,
samt den kommunala budgetprocessen. Vidare behandlar kursen frågor om verksamhetsplanering och
ekonomisk förvaltning särskilt riktad mot socialtjänsten verksamheter.
Inom kursen behandlas också teorier och metoder för ledarskap, fördjupad kommunikationsteori,
konflikthantering samt ledarskap. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid
gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella tentamina och grupptentamina. För godkänd kurs krävs även
deltagande i samtalsövningar, seminarier och gruppövningar och laborationer.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. 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 SMGAO4 - Organisation, administration och ledarskap.

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

Kursen ingår i socionomprogrammet.

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60

information@kau.se  www.kau.se


	Kursplan

