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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för, kritiskt diskutera och kontextuellt basera begreppet utvärdering som det kan
förekomma och användas i olika sammanhang inom socialt arbete.
2. redogöra för och diskutera det sociala arbetets kunskapsbas, hur kunskap kan utvecklas och
bedömas med särskild koppling till evidensbaserad praktik och forskning inom socialt arbete.
3. beskriva, ge exempel på och kritiskt analysera innebörden i begreppet evidensbaserat
socialt arbete.
 
 

Kursens innehåll - utvärdering som begrepp och realitet inom socialt arbete
- socialt arbetes kunskapsbaser med koppling till evidensbaserad praktik och forskning
- innebörden i begreppet evidensbaserat socialt arbete
- kritiska refletioner kring utvärdering, forskning och evidens inom socialt arbete.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Förkunskaper För tillträde till kursen krävs minst betyget E på tidigare kurser motsvarande 180 hp inom
Socionomprogrammet.

Examinationsform Lärandemål 1-3: Individuell skriftlig examination samt gruppuppgifter som redovisas
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skriftligt och muntligt.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Kursen är en valbar kurs inom Socionomprogrammet.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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