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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för människors livsvillkor, utsatthet och utanförskap, med betoning på 

målgruppen personer med psykisk ohälsa,
• beskriva hur olika förhållningssätt tillvaratar individens styrkor och erfarenheter 

som främjar dennes återhämtningsprocess.
Färdigheter och förmåga
• identifiera och kritiskt granska hur olika livsvillkor kan påverka människor med 

psykisk ohälsas vardagsliv,
• tillämpa och kritiskt granska en professionell samtalssituation i det praktiska sociala 

arbetet med stöd av kommunikationsteorier.
Värderingssätt och förhållningssätt
• reflektera över hur olika maktaspekter påverkar den professionella rollen och den 

enskildes möjlighet till delaktighet i sitt vardagsliv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• ett grupparbete där individuella insatser tydliggörs via skriftligt och muntlig 

redovisning,
• tillämpning av färdigheter inhämtade i samtals- och kommunikationsövningar.

Kursens innehåll
Kursen ges inom ämnesgrupp socialt arbete och social omsorg:
• livsvillkor, boende, vardag, sociala sammanhang och nätverk
• empowerment och social mobilisering.
• delaktighet
• utsatthet och utanförskap
• återhämtningsteorier
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• kommunikationsövning

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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

Huvudområde(n)
Socialt arbete

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2021-12-10 10:08


