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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
EX01
EX02

Benämning
Grupparbete
Individuell skriftlig uppgift

Högskolepoäng
2.5
5

Kursens innehåll

Kursen har som mål att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och
kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen utgår från ett utvecklingsekologiskt och
barndomssociologiskt synsätt och har en bred ansats. Den ger en introduktion till aktuell forskning inom
följande områden:
- utvecklingspsykologi,
- interaktion och socialpsykologiska processer,
- samtal med barn och unga,
- skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga
med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
- samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för samt tillämpa centrala begrepp, teorier och perspektiv på barn och ungdomar i svåra
livssituationer, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta
situationer,
- känna igen skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars vardag samt kunna identifiera och kartlägga
några av dessa, samt
- redogöra för och ge exempel på professionella förhållningssätt i praxisnära situationer.
Undervisning

Undervisningsformer och arbetssätt omfattar föreläsningar, seminarier, arbete i grupper samt
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litteraturstudier.
Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner i
kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras på följande vis:
EX01 Grupparbete, 2,5 hp
EX02 Individuell skriftlig uppgift, 5 hp
b) Betygssättning
Betygssättning på hel kurs samt på EX02 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Betygssättning på EX01 sker enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c) Betygskriterier
Kursens betygskriterier anges i kursbeskrivningen.
d) Slutbetyg
För slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden E eller G på samtliga examinationer, samt att alla uppgifter i
kursen enligt kursbeskrivningen är fullgjorda. Betyget på EX02 blir även slutbetyg på kursen.
e) Omexamination och underkännande
Student som fått lägst betyget E på examinationsuppgift får inte genomgå förnyad examination för högre
betyg. Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran.
Student som fått betyget Fx har en gång per examinationstillfälle möjlighet att komplettera inlämnad
examinationsuppgift inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta
inte görs inom angiven tid, skall studenten omexamineras.
Student som fått betyget U, Fx eller F på examinationsuppgift två gånger av en examinator har rätt att begära
att annan examinator utses för att bestämma betyget. Framställan härom ska göras till ansvarig studierektor.
För varje kurstillfälle ges två examinationstillfällen under aktuell termin. Ett examinationstillfälle erbjuds
även den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Formerna för detta preciseras i kursbeskrivningen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Det gäller bland annat följande kurser:
- UB202B/ UB202F Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 15 hp
Övrigt

Kursen är en fristående kurs.
Kurslitteratur

Information om kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.
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