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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och reflektera över livsvillkor för barn, ungdomar och familjer som lever i
socialt utsatta situationer och hur detta påverkar individernas utveckling.
2. beskriva olika typer av våld i nära relationer och några av dess konsekvenser för barn och
familj.
3. reflektera över den egna attityden till barn, ungdomar och familjer i socialt utsatta
situationer.
4. redogöra för vanliga funktionsnedsättningar och hur funktionshinder kan motverkas.
5. kritiskt reflektera över livsvillkor och socialt utsatta situationer för äldre människor utifrån
livsloppsperspektiv.
6. reflektera över den egna attityden till äldre och människor med funktionsnedsättningar.

Kursens innehåll Moment 1: Barn, ungdomar och familjer
- våld i familjer och barns utsatthet
- barns rättigheter
- barn och ungdomar i samhällsvård
- risk- och skyddsfaktorer samt resilience
- hälsa och ohälsa tidigt i livet
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Moment 2: Äldre och personer med funktionshinder
- socialgerontologi och social omsorg
- utsatthet och våld i nära relationer sent i livet
- teorier om funktionshinder
- funktionsnedsättningar
- WHO:s ICF-klassifikation
- funktionsrätt

Undervisning Föreläsningar, workshops, seminarier, värderingsövningar och grupparbeten.

Förkunskaper Socialt arbete och sociala problem, 15 hp
Socialpolitik, 7,5 hp
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Socialt arbete på makro-nivå, 7,5 hp
Socialt arbete på mikro-nivå, 7,5 hp
eller motsvarande.

Examinationsform Lärandemål 1: Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål 2: Skriftlig gruppuppgift samt individuellt aktivt deltagande i workshop.
Lärandemål 3 och 6: Skriftlig individuell uppgift som diskuteras vid ett seminarium.
Lärandemål 4: Skriftlig gruppuppgift som redovisas muntligt.
Lärandemål 5: Individuell skriftlig tentamen samt fältarbete som examineras skriftligt och
muntligt. 

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarier examinationstillfälle och två ytterligare
examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är godkänd
efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle näsa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Socionomprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuell salstentamen 4 hp Betyg: AF

0020   Aktivt deltagande i temadag om våld i nära
relationer

0,5 hp Betyg: UG

0030   Skriftligt grupparbete om våld i nära relationer 1 hp Betyg: UG

0040   Individuell skriftlig hemtentamen 4 hp Betyg: AF

0050   Livsloppsintervju skriftlig inlämning och
muntlig redovisning

2 hp Betyg: AF

0060   Aktivt deltagande i temadag äldreomsorg 0,5 hp Betyg: UG

0070   Gruppuppgift funktionshinder skriftlig
inlämning samt muntlig redovisning

2 hp Betyg: UG

0080   PPU för båda momenten 1 hp Betyg: UG


