EXAMINATIONSFORMER Socialhögskolan LU

Gäller från vårterminen 2017
Fastställd av institutionsstyrelsen 2016-12-14

Kurs: SOPA53 Socionompraktik (Social Work Placement), 30 högskolepoäng
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att utveckla en professionell yrkesroll och ett reflekterande förhållningssätt i socialt arbete. Målet är
att ge den studerande tillfälle att integrera teori och praktik i socialt yrkesarbete samt att ge erfarenheter, kunskaper och möjlighet att träna
färdigheter av värde för de fortsatta studierna och den framtida yrkesverksamheten. Kursens huvudmoment är individuell handledd
verksamhetsförlagd praktik inom socialt arbete.
Kursplan och kurshemsida: se http://www.soch.lu.se/utbildning/socionomprogrammet/socionompraktik-30-hp

Lärandemål:
För att bli godkänd på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
1. med stöd av goda kunskaper om olika former av organisering av socialt arbete kunna identifiera och tolka yrkesutövares
handlingsutrymmen
2. visa kunskaper om och ha förmåga att kritiskt reflektera över arbetsmetoder i socialt arbete ur ett målgruppsrelaterat, professionellt och
organisatoriskt perspektiv
3. kunna analysera och redogöra för hur organisationens och socionomers samt egna normalitetsuppfattningar, värderingar och attityder
påverkar mötet/relationen med målgruppen
Färdighet och förmåga
4. visa förmåga att diskutera människors levnadsförhållanden och behov utifrån berörda målgruppers perspektiv
5. visa grundläggande förmåga att på ett professionellt sätt bedriva socialt arbete
6. visa grundläggande kunskaper om arbetsledning, framför allt dess villkor och förutsättningar för såväl arbetsledare som arbetsledd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. visa förmåga att kritiskt granska och formulera sig kring faktorer som påverkar relationen till målgruppen utifrån olika perspektiv, såsom
målgruppsrelaterade, professionella, organisatoriska och personliga
8. kunna kritiskt reflektera över etiska dilemman och (o)jämlikhetsfrågor i socialt arbete
9. kunna aktivt bidra till och reflektera över handledning

Delkurs 1:

Professioner i organisationer (Professions in organizations), 3 högskolepoäng

Lärandemål
som
examineras
5, 7, 9

Examinationsuppgift:
Uppgiftens namn/
benämning
Workshop inför praktik

1, 2

1, 2

Tema profession och
handlingsutrymme,
arbetsliv respektive
målgruppens perspektiv
Litteraturpaper

1, 2

Litteraturseminarium

Delkurs 2:

Verksamhetsförlagd praktik (Applied social work placement), 27 högskolepoäng

Lärandemål
som
examineras
1, 2, 3, 4, 5, 7

Examinationsuppgift/
benämning
Verksamhetsförlagd
praktik

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9

Handledning

1

Uppgiftens
form/
utformning1
Reflekterande
workshop i
basgrupper
Dialogseminarier

Krav/omfattning

Om kraven ej
uppfylls

Tentamenstillfälle/
inlämningstillfälle

Omtentamenstillfällen

Aktivt deltagande, ett tillfälle

Skriftlig uppgift

Enligt schema

I nära anslutning till
examinationstillfället

Aktivt deltagande på 3 av 3
dialogseminarier

Paper/s kring anvisad
artikel

3 schemalagda
tillfällen första
kursveckan

I nära anslutning till
examinationstillfället

Individuell
skriftlig uppgift

ca 2000 ord + källförteckning

Motsvarande

Inlämning kursvecka 2

Seminarium

Aktivt deltagande i
litteraturseminarium inklusive
presentationer

Motsvarande

Schemalagt tillfälle
kursvecka 2

Inlämning
kursvecka 4.
Om papret lämnas in
senare bedöms det vid
kursens slut
1) Kursvecka 4
2) Tills. med nästa
studentgrupp/termin, v.2

Uppgiftens form/
utformning

Krav/omfattning

Om kraven ej uppfylls

Tentamenstillfälle/
inlämningstillfälle

Omtentamenstillfällen

Individuell
verksamhetsförlagd
praktik på angiven
praktikplats.
Handledning av
handledare på den
verksamhetsförlagda
praktikplatsen

Närvaro om totalt minst 75
dagar (beräknat på 35 tim/v)
Innehåll enl kursplan och ök i
praktikkontrakt
Aktivt deltagande i
handledning enligt
överenskommelse i
praktikkontrakt

Kompensation av
motsvarande tid enl.
överenskom. med
examinator
Samråd med
examinator

Löpande under kursen

Enligt särskild
studieplan

Löpande under kursen

Enligt särskild
studieplan

Ex föreläsning, hemtentamen, övning, salstenta, seminarier, paper, etc.

1,3

Praktikkontrakt

Överenskommelse
med enskild läroplan
för varje student

Att kontrakt upprättas mellan
student och handledare enl
instruktion i samråd med
basgruppslärare
Uppföljning av
praktikkontrakt, ca 1 tim

Motsvarande

Inom tre veckor efter
praktikplaceringens
början

Snarast.

1, 2, 3, 4, 8

Halvtidssamtal

1, 2, 3, 4, 6, 8

Slutsamtal

Samtal mellan
student och
handledare
Samtal mellan
student och
handledare

Motsvarande

Enligt praktikkontrakt
och schema

I nära anslutning till
examinationstillfället

Uppföljning av
praktikkontrakt, ca 1 – 2 tim

Motsvarande

I nära anslutning till
examinationstillfället.

Reflekterande mail
till basgruppslärare

4 st á ca ca 800-1000 ord

Motsvarande

Enligt ök med
handledare, dock senast
placeringens sista
vecka
4 angivna tider enl
schema i
studiehandledning

1, 3

Personliga
Reflekterande Mail
(PRM)

1, 2, 3, 4, 7, 8

Fokusuppgifter och
feedbackuppgift

Individuella
skrivuppgifter

Motsvarande

Se aktuell studiehandledning

I nära anslutning till
examinationstillfället.

1,2,7

Slutseminarier

Seminarier kring
läroprocess

2 individuella skriftliga papers
á 1400-2000 ord plus en
feedbackuppgift 200- 400 ord
enligt instruktion i
studiehandledning
Aktivt deltagande i
halvdagsseminarium.
Presentera egen läroprocess.

Motsvarande

Enligt schema

1, 2, 3, 4, 6, 7,
8

Avslutande paper

Paper

Individuellt skriftligt prov
kring aspekter i praktiken
förankrat i teori. 4000 ord (810 sid) inkl litteraturlista

Motsvarande

Enligt schema

1) Inom två veckor
efter kursens slut
2) Med nästa kurs
eller
uppsamlingstillfälle i
augusti.
1) Senast två veckor
efter kursens slut
2) Ca 2 månader efter
kursens slut
3) Med nästa kurs

I nära anslutning till
examinationstillfället.

