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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten
•
visa förmåga att tillämpa och reflektera kring kommunikativa kunskaper och eget
förhållningssätt i praktiskt socialt och socialpedagogiskt arbete
delkurs 1
•
översiktligt kunna redogöra för teoretiska perspektiv om människans utveckling
•
kunna reflektera kring olika teoriers möjligheter och begränsningar att förstå
människans utveckling
delkurs 2
•
visa översiktliga kunskaper om sociokulturella perspektiv på lärande
•
översiktligt kunna redogöra för bildningsbegreppets relevans för socialt och
socialpedagogiskt arbete
•
visa förmåga att reflektera kring lärprocesser i vardagliga aktiviteter i arbetet med
människor
delkurs 3
•
visa förståelse för och kunna reflektera över hur ideologiska, vetenskapliga och
sociala sammanhang kan kan ha betydelse för individers och grupper livsvillkor
•
visa förståelse för hur social utsatthet uppstår och konstrueras i ett historiskt och
samhälleligt sammanhang
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1: Individuell skriftlig hemtentamen
Delkurs 2: Fältanknuten gruppuppgift som redovisas muntligt gruppvis med individuell
skriftlig reflektion
Delkurs 3: Fältanknuten gruppuppgift som redovisas muntligt gruppvis med individuell
skriftlig reflektion. Genomförande av muntlig uppgift i kommunikationsövning.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Obligatorisk närvaro på PPU- moment (personlig och professionell utveckling). Ett
ersättningstillfälle ges under kursens gång, samt vid nästa tillfälle kursen ges.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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