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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-03-28 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMGC01
Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik, 15.0 hp
(Social structure, condition of welfare and social policy, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Antagen till Socionomprogrammet (SGGEN).

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva välfärdsstatens uppbyggnad, organisering, uppgifter och finansiering
- redogöra för teman som makt, demokrati, rättssäkerhet, effektivitet, offentlig förvaltning, frihet, jämlikhet,
jämställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter
- redogöra för den kommunala verksamhetens organisering, uppgifter och finansiering samt kunna diskutera
pågående förändringar i förhållande till stat, marknad och det civila samhället
- redogöra för relationen mellan välfärdspolitiken och dess villkor för olika grupper samt för samhällsekonomin
- beskriva välfärdsstatens utvecklingstendenser och skillnader mellan olika socialpolitiska system
- redogöra för hur materiella och sociala resurser är fördelade och hur ojämlikhet skapas och vidmakthålls såväl
historiskt som i nutid
- redogöra för kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionsförmåga och dess betydelse för samhällsstruktur
och välfärd

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier.

Kursen innehåller och behandlar hur samhälleliga strukturer skapar och vidmakthåller skilda och ojämlika
levnadsvillkor för människor. Kursen behandlar välfärdspolitik inom olika områden (t.ex. arbetsmarknad,
socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård) och hur välfärdspolitiken syftar till att minska dessa
skillnader. I kursen behandlas även välfärdsstatens uppbyggnad, organisering, uppgifter och finansiering med
särskild fokus på kommunal organisation. I denna del av kursen genomförs en gruppuppgift som baseras på



informationssökning och som dels sammanställs skriftligt och dels redovisas muntligt vid ett seminarium. Vid
seminariet ges medstudenter tillfälle att kritiskt granska den skriftliga sammanställningen.

Vidare belyses socialpolitikens betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och vilka konsekvenser
välfärdens fördelning har för olika grupper av medborgare. Relationerna mellan individen, familjen, marknaden
och staten grundas i en historisk förändringsprocess, samt med utblick på hur relationerna mellan dem ser ut i
skilda socialpolitiska system. I kursen belyses vilka utvecklingstendenser som kan skönjas som en följd av
globala och demografiska processer.

I kursen ges en introduktion till rättssystemet, dess funktion i samhället samt till mänskliga rättigheter och
konventioner. Kursen behandlar hur människans levnadsvillkor påverkas av kön, klass, etnicitet, sexualitet,
ålder och funktionsförmåga och dess påverkan på människans levnadsvillkor. Genomgående knyts innehållet i
kursen till grundläggande sociologiska, ekonomiska och statsvetenskapliga begrepp och teorier.

Studenten genomför även en databassökning efter en engelskspråkig vetenskaplig artikel relevant för
människors livsvillkor, redovisar vilka/vilken databas och sökord som använts. Denna artikel sammanfattas
skriftligen och knyts även till studenternas reflektioner kring sig själv i förhållande till olika sociala positioner.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom två individuella tentamina varav den ena är en salstentamen och den andra en
hemtentamen. Därutöver tillkommer obligatoriska examinerande seminarier.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).

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.

Överlappning föreligger med kursen SMGAS1.

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

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Socionomprogrammet.

Kursplanen är reviderad 2014-02-19.
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