Välkommen till fördjupningskursen Socialt arbete med barn och unga
(SOPM02/SOAN33)
Höstterminen 2017
Detta brev går ut till de studenter som har ansökt och tackat ja till att läsa kursen Socialt arbete
med barn och unga (SOAN33) och de studenter som går kursen som valfri kurs inom
socionomprogrammet (SOPM02).
Kursen börjar med en introduktion måndagen den 28 augusti kl. 13.15-16.00 i Lund, då
kursinnehåll, gruppindelning och andra praktiska frågor gås igenom. Mer information liksom en
skriftlig studiehandledning med beskrivning av kursinnehåll samt examinationsuppgifter får du
också på introduktionsdagen. Studiehandledningen kommer även att finnas tillgänglig på Luvit
som är en webbaserad interaktiv kursmiljö och används som komplement till undervisningen i
klassrummet.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier varvat med olika uppgifter. Föreläsarna
på kursen utgörs både av forskare och lärare, praktiskt verksamma och personer med
brukarperspektiv inom området socialt arbete med barn och unga. Det rekommenderas att du
kommer förberedd till varje föreläsning genom att läsa den kurslitteratur som relaterar till
respektive föreläsningstema. I anslutning till flera föreläsningar ska ni träffas i er grupp och
diskutera frågor som anknyter till det tema föreläsningen handlat om. Det är därför bra om du
redan nu börjar bekanta dig med kurslitteraturen. Via denna länk finner du kursens
litteraturlista:
http://www.soch.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva/socialtarbete-med-barn-och-unga-15-hp
Jag rekommenderar att du börjar med följande publikationer:

-

Boken Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn av Kay
Karlsson.
Gunilla Lindéns kapitel ”Anknytningsteoretiska perspektiv på sociala problem” i
boken Perspektiv på sociala problem.
De två första kapitlen i Child Development for Child Care and Protection Workers av
Daniel, Wassell och Gilligan.
Kapitel 5 i boken Barndomen varar i generationer av Killén.
Kapitel 12 i boken Kulturell psykologi av Botond.

Den sista delen av kursen består av ett individuellt fördjupningsarbete, där ni ska formulera och
besvara en forskningsfråga av relevans för socialt arbete med barn och unga (exv. inom
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och/eller inom något specifikt tema). Det innebär att du
får möjlighet att fördjupa dig inom ett avgränsat kunskapsområde som särskilt intresserar dig.
Fördjupningsarbetet består av en skriftlig del (i form av ett paper) och en muntlig del där du
förbereder och genomför en presentation av ditt arbete på en ”studentkonferens” som hålls på
kursens sista dag. Börja gärna fundera på vad du skulle vilja fördjupa dig inom i ett tidigt skede.
På introduktionen får du mer information om fördjupningsarbetet liksom övriga moment på
kursen.

Behörighet
Vissa har ännu inte uppfyllt behörigheten och i några fall har vi inte hunnit kontrollera
behörigheten än. Senast vid kursstart måste ni kunna visa att ni uppfyller samtliga
behörighetskrav. Om du har frågor kring din behörighet är du välkommen att kontakta Vesna
Sehovac, (vesna.sehovac@soch.lu.se). Om du ångrat dig och inte längre tänker läsa kursen är jag
också tacksam om du meddelar detta till Vesna så snart som möjligt.
Jag och de andra lärarna på kursen ser fram emot att få träffa dig.
Med vänliga hälsningar
Lina Ponnert
Kursföreståndare (lina.ponnert@soch.lu.se, 046-222 94 43)

