
Ämnesstudierna (35 sp) består av följande kurser:  

- Ungdom och kön, 5 sp  

- Ungdomar och etnicitet, 5 sp  

- Hälsofrämjande bland unga, 5 sp  

- Psykosociala interventioner bland unga, 5 sp  

- Socialt arbete bland unga, 5 sp  

- Stödinsatser för barn och unga i skolan, 5 sp  

- Lagstiftning om barn och unga, 5 sp 

 

Hälsofrämjande bland unga, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen syftar till att ge ökade kunskaper om ungdomars hälsa och livssituation. 

Olika hälsoteorier presenteras kortfattat bl.a. ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna  

1. Redogöra för ungdomars hälsa   

2. Diskutera och kritiskt granska olika forskningsresultat i ämnet  

3. Tillämpa vårdvetenskaplig hälsoteori på ungdomars utsagor 

Lagstiftning om barn och unga, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Målet med kursen är att ge grundläggande insikter i den rättsliga regleringen av barns och 

ungdomars rättigheter och ge den studerande beredskap för lagtillämpning. Kursen skall ge 

nödvändiga kunskaper för att förstå juridiska problem inom barn- och ungdomsrättens område, såväl 

ur ett finländskt som europeiskt perspektiv.  

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna redogöra för centrala principer i den rättsliga 

regleringen av barns och ungdomars rättigheter framförallt i Finland men också ur ett europeiskt 

perspektiv. 

Psykosociala interventioner bland unga, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att analysera olika typer av psykosociala interventioner riktade till unga. Målsättingen 

är att försöka se vad som döljer sig bakom olika interventioner, så som teoretisk grund och empiriskt 

stöd. Kursen tar upp teman som promotion och prevention samt evidens, effekt och implementering.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande  

1. Känna till olika typer av interventioner  

2. Diskutera och kritiskt granska insatser för främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa hos unga 

Socialt arbete bland unga, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Målet med kursen är att ge grundläggande insikter i socialt arbete med barn och ungdomar i utsatta 

situationer. Med socialt arbete menas det arbete som utförs av personalen inom socialtjänstens 

kärnverksamheter, i detta sammanhang för utsatta barn och unga, på individ-, allmän- och 

strukturnivå. Beskrivningarnas fokus ligger på det professionella arbete som utgör socialtjänstens 

myndighetsutövning och som ofta beskrivs som ansökan/anmälan, utredning, insats och uppföljning. 

Det sociala arbetet är lagstyrt men har även vetenskap och beprövad erfarenhet samt etiska 



principer som grund. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande  

1. Kunna redogöra för hur socialt arbete bland unga är uppbyggt och styrt  

2. Kunna diskutera och kritiskt granska olika former av sociala myndighetsåtgärder 

Stödinsatser för barn och unga i skolan, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Målet med kursen är att ge en grundläggande samt övergripande bild av skolans möjligheter och 

skyldigheter att stöda den enskilda eleven. Utgående från styrdokument och lagstiftningar som rör 

skolans verksamhet lyfts det mångprofessionella och yrkesövergripande samarbetet kring eleven 

fram, för att synliggöra elevvården och lärandeplikten inom den grundläggande undervisningen. 

Fokus sätts på elevens utveckling, motivation och självbild ur skolans fostrande perspektiv, från 

förskolan till 18 års ålder (andra stadiet). Områden som berörs inom skolans verksamhet är 

Läroplanen 2016, 3 stegs stödet, det pedagogiska stödet och elevvårdslagen. Under kursens gång blir 

kursdeltagarna förtrogna med den grundläggande utbildningen, får en uppfattning om målsättningar 

och undervisning på andra stadiets utbildning samt blir introducerad till arbetet vid skolor som 

fokuserar på extrainsatser inom elevvård och skolgång.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande  

1. Vara förtrogna med skolans möjligheter och begränsningar inom elevvård.   

2. Kunna med relevanta termer diskutera kring olika målsättningar inom elevens skolgång från 

förskola till myndig ålder.  

3. Kunna analysera hur vuxna människor kan stöda elevens utveckling utgående från skolans 

perspektiv.  

4. Vara bekant med de styrdokument och lagstiftningar som rör skolans verksamhet kring eleven i 

teori och praktik.  

Ungdom och kön, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Målet med kursen är att ge insikter i centrala begrepp och teoribildningar med utgångspunkt i 

sociologisk ungdoms- och könsteori. Kurslitteraturen belyser aktuell forskning om bland annat 

konstruktioner av feminiteter, maskuliniteter och sexualiteter bland unga.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna  

1. redogöra för centrala begrepp och teorier  

2. diskutera och kontextualisera forskningsresultat i ämnet  

3. analysera och problematisera ungdomstiden utgående från kurslitteraturen 

Ungdomar och etnicitet, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att, med empiriskt fokus på unga människor, ge kunskaper om identitetsskapande 

processer i en samtid präglad av såväl globalisering som etnifiering och kulturalisering. Kursen 

inkorporerar kulturteori samt teorier om etnicitet, globalisering, och ungdom. Som fallstudium 

kommer särskild tonvikt att läggas vid hedersrelaterat våld.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna kritiskt förhålla sig till olika förståelser av sociala 

skillnader människor emellan med särskild fokus på hur dessa inramar unga människors liv och livsval 


