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A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-16.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och
Engelska A, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Skolsocialt arbete och elevhälsa

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

-Elevhälsan som verksamhetsområde och organisatorisk kontext för det skolsociala arbetet
-Den skolkurativa yrkesrollen och skolsocialt arbete i Sverige och internationellt
-Skolsociala problem med särskilt fokus på skolfrånvaro och kränkande behandling
-Skolans betydelse för och skolstöd till barn i socialt utsatta livssituationer
-Intern och extern samverkan utifrån en elevhälsokontext med särskilt fokus på barn i socialt utsatta
livssituationer
-Hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på den psykosociala insatsen
Förväntade studieresultat

Efter momentet förväntas studenten utifrån forskning och teoretiska perspektiv som presenteras i kursen
kunna:
-analysera elevhälsan som organisatorisk kontext för det skolsociala arbetet samt hur elevhälsans
hälsofrämjande och förebyggande arbete kan stärkas, med fokus på den psykosociala insatsen
-kritiskt granska det skolsociala arbetets praktiska utformning
-förstå, analysera och bedöma skolsociala problem på individ-, grupp- och organisationsnivå
-reflektera kring insatser i skolan som syftar till att stödja barn i socialt utsatta livssituationer och deras
framtida utbildningsmöjligheter
-analysera och kritiskt granska förutsättningar för och utformning av intern och extern samverkan i en
elevhälsokontext
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Förberedelse och aktivt deltagande i seminarier
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är obligatoriska moment på kursen. Kompensering för högst två missade seminarier kan ske genom av lärare
angiven skriftlig ersättningsuppgift. Frånvaro från fler seminarier kan studenten kompensera genom att delta
vid det missade seminariet vid senare kurstillfälle.
Undervisningen sker på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig på kursplattformen senast
en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Examinationsformer
Kursen examineras genom fullgjorda obligatoriska seminarieuppgifter samt skriftlig inlämningsuppgift
(hemtentamen).
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
möjlighet att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b. Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg:
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c. Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas vid kursstart.
d. Slutbetyg
För godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på inlämningsuppgiften, fullgjorda seminarieuppgifter
samt fullgjord närvaro enligt ovan.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska moment.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Slutexaminationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
e. Underkännande
Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens
hemsida.
Studerande som fått underkänt betyg på inlämningsuppgiften två gånger i rad av en och samma examinator
har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särkilda skäl talar emot det.
Framställan görs till studierektor för utbildningen på avancerad nivå.
Studerande som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till betyg E på inlämningsuppgiften kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänt.
h. Vilseledande
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Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan
bedömning av studiepresentation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära
åtgärder.
Kurslitteratur

Litteraturlistor finns att hämta på institutionens hemsida senast två månader innan kursstart.
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