KURSPLAN
Kurskod: SPB340

Socialpedagogiskt arbete med inriktning barn och familj, 15 hp

Social Pedagogical Work with focus on Children and Family, 15 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2019-05-16
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•
identifiera, beskriva och tillämpa delaktighetsfrämjande metoder inom
verksamhetsområdet barn och familj,
•
tillämpa ett normmedvetet förhållningsätt och kritiskt ta ställning till etiska aspekter
inom verksamhetsområdet barn och familj,
•
redogöra för och analysera hur utsatta livsvillkor t.ex. i form av våld, missbruk och
psykisk ohälsa i familjen och vardagsarenor kan påverka barn och ungas
livssituation och utveckling,
•
tillämpa och kritiskt reflektera över relationsskapande kommunikation inom
verksamhetsområdet barn och familj.
Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet
socialt arbete och socialpedagogik eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras dels genom individuell skriftlig uppgift, samt dels genom individuell
hemtentamen.
Obligatorisk närvaro vid samverkansdag. Obligatorisk närvaro vid samtalsövningar.
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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
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funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n)
Socialt arbete och socialpedagogik
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KURSENS INNEHÅLL
Kurskod: SPB340

Socialpedagogiskt arbete med inriktning barn och familj, 15 hp

Social Pedagogical Work with focus on Children and Family, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Innehåll
Delaktighetsfrämjande metoder på individ och gruppnivå
Barnperspektiv och barns delaktighet
Barnsamtal
Kommunikation och samtal (PPU)
Olika former av social utsatthet
Kris,trauma och samverkan
Ungdomskulturella utryck för att hantera livsvillkor
Etiska dilemman i arbetet med barn, unga och familjer
Normmedvetet arbete med barn och familjer

Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan

Telefon
0520 22 30 00

Webbadress
www.hv.se

Sida
3

Utskriven 2019-06-17 13:07

