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Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
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Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-13 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet godkända kurser i termin 1 och termin 2 (60
hp) samt genomgångna kurser i termin 3 (motsvarande 30 hp).
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för huvuddragen i klassisk och modern organisationslära,
2. analysera människobehandlande organisationers struktur och funktion,
3. identifiera och förklara organisatoriska förändringsprocesser,
4. redogöra för ekonomiska styrmodeller i offentlig verksamhet,
5. redogöra för den kommunala budgetprocessen, ekonomisk planering och förvaltning,
6. redogöra för teorier om ledarskap och deras tillämpning inom människobehandlande
organisationer,



7. analysera ledarskap ur ett makt- och intersektionellt perspektiv,
8. redogöra för ledarrollens betydelse i samband med förändringsprocesser i en organisation,
9. tillämpa teorier om kommunikation och samtalsmetodik ur ett ledarskapsperspektiv i en
konkret samtalssituation,
10. redogöra för och analysera olika typer av konflikter och konflikthanteringsstrategier ur
ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv, samt
11. värdera betydelsen av makt och kön i organiseringen.

Innehåll
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. I kursen behandlas frågor om
verksamhetsplanering och ekonomisk förvaltning särskilt riktad mot socialtjänstens
verksamheter. Inom kursen behandlas också teorier om och metoder för ledarskap,
fördjupad kommunikationsteori samt konflikthantering. 

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 2, 3 och 11 examineras genom skriftlig rapport i par samt obligatoriskt
seminarium med respondent- och opponentskap.
Lärandemål 4-5 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier.
Lärandemål 5, 6, 7, 8 och 10 examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.
Lärandemål 9 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt individuell
inlämningsuppgift.

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 Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

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.


