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Sårbara barn och familjer - Socialt och psykologiskt
perspektiv på barns hälsa

Kurskod: FHASP1
Kursens benämning: Sårbara barn och familjer - Socialt och psykologiskt perspektiv på barns hälsa

Vulnerable children and families - Children's health from social and
psychological perspectives

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2015-09-15 och gäller från
vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: Godkända
högskolestudier omfattande minst 60 hp samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som
andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- beskriva centrala begrepp, risk- och skyddsfaktorer för utsatthet samt tecken på utsatthet
- identifiera konsekvenser av utsatthet för barnet, familjen och samhället
- redogöra för bemötandets betydelse i arbetet med sårbara barn och familjer

Färdighet och förmåga:
- genomföra opponering av kurskamrats arbete och respondentskap av eget arbete
- kritiskt granska en vetenskaplig artikel inom området och förmedla innehållet till kurskamrater

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- analysera barns hälsa utifrån ett socialt och psykologiskt perspektiv samt diskutera skillnader och
likheter vad gäller olika former av utsatthet utifrån dessa perspektiv samt relatera till de teorier som



kursen berör
- analysera och värdera olika konsekvenser av professionellas bemötande, agerande och handläggande
samt konsekvenser av samhällets insatser

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier.

Kursen ger en fördjupad kunskap om hur vi kan förstå barns hälsa utifrån ett socialt och psykologiskt
perspektiv. Kursen omfattar teorier om såväl risk- som skyddsfaktorer för barns sociala utveckling och
psykiska hälsa och dess praktiska tillämpning i arbetet med barn.

I kursen belyses:
- barn som far illa, våld i nära relationer och normbrytande beteende
- teorier på individ-, grupp- och samhällsnivå
- professionellas bemötande och barnets och familjernas rättigheter i förhållande till samhällets
insatser

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom ett dialogseminarium samt en individuell skriftlig hemtentamen med
avslutande seminarium med respondent- och opponentskap.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kan ingå i masterprogrammet Hälsovetenskap, inriktning Folkhälsovetenskap. Kursen ges även
som fristående kurs.
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