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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för FN:s konvention om barns rättigheter
2. problematisera innebörden av begreppen familj och barndom ur ett socialt, kulturellt och
historiskt perspektiv
3. redogöra för teorier om barn och familjer i utsatta livssituationer
4. problematisera maktförhållanden, jämställdhet och jämlikhet inom relationen mellan
föräldrar och barn
5. reflektera över den egna barndomen i relation till professionellt arbete med utsatta barn

Kursens innehåll - FN:s barnkonvention
- teorier om barndom och familjeformer
- socialt arbete med barn och familjer
- barns situation ur såväl utvecklingspsykologiskt som utvecklingsekologiskt perspektiv
- teorier om makt i familjerelationer
- professionell roll

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Minst Godkänt på följande programkurser:
Socialt arbete och sociala problem, 15 hp
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Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I, 7,5 hp
Grunder i vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Människans psykosociala utveckling och livsvillkor, 7,5 hp
Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv, 7,5 hp

Examinationsform Lärandemål 1-4: Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och muntliga redovisningar i grupp
samt individuell skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 5: muntlig och skriftlig individuell  inlämningsuppgift 

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst 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 studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning mot
internationellt socialt arbete.
 
Undervisningsspråk: engelska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Barn och familjer i utsatta livssituationer 15 hp Betyg: AF


