
KURSPLAN

Kurskod: VSS200

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt och socialpedagogiskt arbete, 22,5 hp
Practicum in the field of social work and social pedagogy, 22,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-05-16
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva och reflektera över verksamhetens organisatoriska sammanhang samt 

kritiskt granska samverkan och förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer i 
relation till konsekvenser för den enskilde

• identifiera och synliggöra det sociala arbetets praktik och utmaningar med 
utgångspunkt i teorier om kategoriseringsprocesser och maktförhållanden

• motivera förslag till interventioner med utgångspunkt från teorier i etik och socialt 
arbete samt i relation till förutsättningar för den enskildes delaktighet.

• identifiera och kritiskt reflektera över processer som uppkommer och iscensätts i 
arbete med individer och grupper i utsatta livssituationer

• visa grundläggande färdigheter i professionellt socialt arbete

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet 
socialt arbete och socialpedagogik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1 examineras genom bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen i samråd 
med VFU-handledaren. Vid underkänt betyg har den studerande rätt till förnyad VFU vid 
endast ett ytterligare tillfälle. Delkurs 2 examineras genom seminarier och individuell 
hemtentamen.

Kursens innehåll
Under handledning av verksamhetsföreträdare, engageras studenten i konkreta 
arbetsuppgifter (c.a. 30 h/v) i verksamheter som riktar sig till människor i social utsatthet. 
Teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap används, utvecklas och integreras i det sociala och 
socialpedagogiska arbetet.
Teoretisk förankring sker genom litteraturstudier (ca 10 h/vecka) och lärarledda seminarier i 
grupp vid tre tillfällen under kursen. Den teoretiska delen av kursen omfattar följande teman:
• Det egna lärandet under VFU
• Makt och etik
• Intervention och samverkan
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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 
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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