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Välkommen	

Välkommen till kursen Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp. Det är den första 

omvårdnadskursen i specialistutbildningen mot distriktssköterska.  

Kontext är inom barnhälsovård, fokus är att förebygga ohälsa och sjukdom, och bevara hälsa 

hos barn/ungdom och dennes familj, att stödja och ge råd angående barns och ungdomars 

hälsa/ohälsa, psykiska, sociala och fysiska utveckling, såväl till föräldrar som till personal 

samt att tydliggöra såväl etiska som teoretiska grunderna för arbetet så att omvårdnaden 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

I höst 2020 ges kursen online utan träffar på campus i Luleå.  

 

Har du några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig. 

Birgitta Lindberg, kursansvarig och examinator 

  



 

ALLMÄN	INFORMATION	

Pedagogisk	idé		

Vi ser dig som en aktiv, delaktig individ som tar ansvar för din egen inlärningsprocess. Vår 

strävan är att du utvecklar ett självständigt lärande, som förberedelse inför din kommande 

yrkesprofession. Din roll är att ta ansvar för din egen inlärning och att bidra till ett bra 

inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter, 

så att en trygghet skapas i gruppen. Rollen som lärare är stödja och att skapa en 

inlärningsmiljö med klara mål och studieuppgifter som stimulerar till en fördjupad kunskap 

och djupinlärning. En förtroendefull relation och en ömsesidig respekt mellan dig och oss 

lärare, är en förutsättning för ett bra studieklimat. I ett sådant klimat vågar du ställa frågor, får 

återkoppling på uppgifter och stöd i ditt lärande 

Fusk	och	plagiat	

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 

försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas (SFS 

1993:100, 10 kap 1§).  

Vid universitetet används ett plagiatkontrollverktyg, Urkund, som skyddar dina uppsatser från 

att plagieras och som även kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke 

om fusk och plagiat till universitetets rektor för vidare utredning. Plagiatkontroll av 

inlämnade skriftliga uppgifter och rapporter görs i Urkund. Mer information hittar du via 

denna länk https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-

plagiat-1.82281 

Kursvärdering	

Efter kursen sker en kursvärdering. Dina synpunkter är mycket betydelsefulla för att kursen 

ska kunna utvärderas och utvecklas, det är därför mycket värdefullt att du fyller i 

kursvärderingen. Kursvärderingsenkäten skickas till din studentmailadress veckan innan 

examinationsveckan och är öppen att besvara under tre veckor. Enkäten kan också besvaras 

via Canvasrummet. Efter avslutad kurs kommer du att få en sammanställning av 

kursvärderingen.  

Ljudupptagning,	fotografering,	filmning	

Om du önskar spela in, fotografera eller filma föreläsningar måste lärare och andra tillfrågas 

om de accepterar ljudupptagning, fotografering eller filmning. 



 

För	studenter	med	funktionsnedsättning	

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har 

möjligheter till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare för 

studenter med funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv kontakta 

samordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera t 

ex lärare och examinatorer om sitt funktionshinder. 

Canvas		

Alla kurser har ett eget kursrum i lärplattformen Canvas. Studiehandledningen utgår från hur 

kursen är uppbyggd i Canvas. Det är viktigt att du besöker Canvas samt din studentmail varje 

dag under terminstiden och kontrollerar eventuella meddelanden. 

KURSSPECIFIK	INFORMATION	

Kursbeskrivning	

Kursen innebär att du ökar dina kunskaper om barn och ungdomar hälsa och ohälsa. Du ska 

inhämta kunskap om att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar och deras 

familjer. Du ska även kunna stödja och ge råd angående hälsa/ohälsa gällande den psykiska, 

sociala och fysiska utvecklingen till barn/ungdomar, föräldrar samt personal inom 

förskoleverksamheten. Kursen omfattar både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

En viktig del som ska genomsyra hela kursen är kunskap om innebörden och grundtankarna 

med Konventionen om barns rättigheter (Barnkonventionen) som antogs i FNs 

generalförsamling den 20 november 1989.  

Konventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet. Den täcker rätten att få sina basbehov 
tillgodosedda, rätten till skydd mot utnyttjande och diskriminering samt rätten till medinflytande genom 
att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Det inkluderar således alla typer av mänskliga 
rättigheter; såväl de ekonomiska, sociala och kulturella som de politiska och medborgerliga. 

 
Sverige har ratificerat barnkonventionen och därmed förbundit sig att, till det yttersta av sin 

förmåga, verka för de rättigheter som anges. I den nationella strategin för att förverkliga 

barnkonvention är utbildning en viktig delstrategi. Det gäller yrkesgrupper som antingen 

möter barn i sin yrkesutövning, eller som i sitt arbete har att fatta beslut som får konsekvenser 

för barn och ungas livsvillkor. Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(2018:1197) började gälla som lag i Sverige 1 januari 2020. 

  



 

Pedagogisk	grundsyn	

Vår pedagogiska strävan är att du utvecklar förståelse och djupinlärning. Det innebär att du 

självständigt under handledning tillämpar dina teoretiska kunskaper utifrån tidigare erfarenhet 

och kunskaper från andra kurser i utbildningen, för att förebygga ohälsa och sjukdom och 

bevara hälsa hos barnet och dennes familj. Du ska även stödja och ge råd, angående barns och 

ungdomars hälsa/ohälsa, psykiska, sociala och fysiska utveckling, till föräldrar och frågor från 

personal inom förskoleverksamheten. Föreläsningar, litteraturstudier, studieuppgifter och 

handledning under din VFU är stöd i ditt lärande. Kursens examination är, förutom en 

bedömning av dina kunskaper, ett inlärningstillfälle i syfte att stödja dig till ett djupinriktat 

lärande. 

Din roll är att ta ansvar för din egen inlärningsprocess genom att du formulerar dina 

individuella inlärningsbehov och på vilket sätt du planerar att uppnå dessa utifrån kursens 

mål.  

Yrkeshandledarens roll är att vara ett stöd i din utveckling till distriktssköterska och i 

yrkesmässiga frågor. Vidare innebär rollen att kontinuerligt ge dig feedback och tillfällen till 

reflektion kring omvårdnadssituationer som du har genomfört eller medverkat i. 

Kursansvarig lärares roll/examinerande lärares roll är att skapa en inlärningsmiljö med tydliga 

mål och studieuppgifter, som stimulerar dig att vilja lära. Vidare att tillsammans med 

yrkeshandledaren bidra till ett inlärningsklimat som präglas av öppenhet och en tillåtande 

attityd för olika åsikter, så att trygghet skapas. 

Kursansvarig	och	examinator	

Kursansvarig	och	examinator:		

Birgitta Lindberg, Biträdande professor på avdelningen för omvårdnad, barnsjuksköterska.  

Lärare:		

Anna Jakobsson, Universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad, barnmorska.  

Carina Nilsson, Universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, distriktssköterska. 

Annette Johansson, Universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, distriktssköterska. 



 

Gästföreläsare	

Eva Berg. Eva är barnsjuksköterska och barnmorska. Hon jobbar som BHV-samordnare på 

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten. Hennes föreläsning handlar om 

barnhälsovård. 

Kurslitteratur	

Kurslitteratur framgår i kursplanen som är tillgänglig via LTU:s hemsida, studentwebben. 

Läshänvisningar finns i kursrummet i Canvas för respektive moment. Vetenskapliga artiklar 

tillkommer. 

Moment	som	ingår	i	kursen	

Barnhälsovård	

Inom barnhälsovården bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete. Barns hälsa, utveckling och trygghet 

kan främjas genom att; ge stöd till föräldrar i ett aktivt föräldraskap, upptäcka och förebygga 

fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn, samt att förebygga risker för barn i deras miljö. I 

dagens mångkulturella samhälle finns många barn med andra kulturella bakgrunder. 

Asylsökande/nyanlända utgör en särskild utmaning för barnhälsovården. Att arbeta inom 

barnhälsovård innebär att vara lyhörd för barn och föräldrars behov och i samtalet utgå från 

deras kunskap och behov. Samtalen inriktas dels på barns behov och utveckling, dels på 

friskfaktorer såsom amning, kost och fysisk aktivitet samt riskfaktorer såsom tobak, alkohol, 

olycksfall och karies. Kunskaper om egenvård är också ett område som ingår. 

Föräldrastöd	

Föräldrastöd utgör en central uppgift inom barnhälsovården. Föräldraskapet och barnets tidiga 

anknytning skall uppmärksammas och stödjas. Föräldragruppsverksamheten skall ha ett 

genusperspektiv och vända sig till båda föräldrarna. Ibland kan det vara lämpligt med riktade 

insatser för exempelvis pappor, ensamstående mammor eller nyanlända familjer. De flesta 

föräldrar fungerar väl i sin roll, men en mindre del är omsorgssviktande och behöver därför 

extra stöd. Barnhälsovårdens förhållningssätt till omsorgssviktande familjer består av att 

identifiera utsatthet, ge stöd och hjälp och där det behövs fullgöra anmälningsskyldigheten 

enligt § 71 Socialtjänstlagen. Det generella programmet skall därför kompletteras med 

individuellt stöd, som behovsinriktade insatser till barn och familjer med särskilda behov 



 

exempelvis asylsökande/nyanlända familjer, barn med funktionshinder, barn till missbrukare 

och föräldrar med psykisk ohälsa. 

Amning	och	kostrådgivning	under	uppväxtåren	

Amningen är barnets bästa mat och det naturligaste och enklaste sättet att ge barnet mat. 

Bröstmjölken och amningen är hälsofrämjande för barnet. Den nära kroppskontakten 

förstärker barnets känsla av trygghet. Sjuksköterskan inom barnhälsovården har därför en 

viktig uppgift i att ge stöd för att amningen ska komma igång och fortsatt fungera. Mat och 

matvanor skiftar och spelar en betydelsefull roll inom varje kultur. Mat är inte bara något vi 

måste ha för att överleva, utan måltiden har även en mycket viktig social funktion för 

familjen. Ett barns matvanor styrs av familjens kunskaper, ekonomiska förutsättningar och 

levnadsförhållanden, samt inte minst barnets lust att äta. Sjuksköterskan inom 

barnhälsovården har därför en viktig roll för att inspirera och stödja nyblivna föräldrar till att 

grundlägga goda matvanor. 

Psykomotorisk	utveckling,	tillväxt,	syn	och	hörsel		

Barnhälsovården har stor vikt på regelbunden hälsoövervakning och kontroll av barns 

utveckling. De metoder som används står nära den kliniska verksamheten inom sjukvården 

och innefattar en klinisk undersökning vid vissa nyckelåldrar, vilka utförs av olika 

professioner, såsom läkare och sjuksköterska inom barnhälsovård, där jämförelser görs av att 

barnet följer den normala utvecklingen. 

Regelbunden mätning av längd och vikt samt huvudomfång utgör en grundpelare i 

hälsoundersökningsprogrammet. Barn som är sjuka eller undernärda uppvisar oftast en 

otillräcklig viktökning och senare även långsam längdtillväxt. Psykiska problem eller sociala 

missförhållanden kan även ge tillväxthämning. Den normala tillväxten bekräftar att barnet 

utvecklas väl och mår bra. Det är viktigt att uppmärksamma synproblem, eftersom många 

synrubbningar kan behandlas. Obehandlade synnedsättningar leder till permanent skada redan 

inom några veckor och kan störa barnets hela utveckling. Det är även viktigt att 

uppmärksamma hörselnedsättning eftersom hörsel är en förutsättning för att språket ska 

kunna utvecklas. Lekaudiometri kan utföras av en sjuksköterska efter särskild utbildning eller 

av audionom inom hörselvården. 

Vaccinationer	

Vaccination av barn är ett viktigt inslag i alla länders hälsopolitik. Vaccinationer skall 

erbjudas till barn inom Barnhälsovårdens verksamhet. För att vara behörig att ordinera 



 

läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogram, krävs examen 

specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård 

för barn och ungdomar, SOSFS 2006:22, Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn. 

Samverkan/samarbete		

Barnhälsovården samverkar med andra vårdgivare, myndigheter och huvudmän med mål att 

erbjuda barn och föräldrar ett lättillgängligt stöd. Samverkan omfattar olika former, från 

etablerande av fasta samverkansgrupper med ansvar inom området, tillfälliga grupper och 

insatser på individnivå.  

Din erfarenhet av att samverka med andra yrkesprofessioner kommer väl till pass i denna 

kurs, där du har möjlighet att träna din förmåga att samverka med andra yrkesprofessioner 

inom mödra- och barnhälsovård, primärvård och andra samarbetspartners inom barnsjukvård 

och socialtjänst.  

Studieuppgift	

Seminarium	vecka	46	

Del	1.	Stöd	i	föräldraskapet		

Syftet är att du utvecklar ditt förhållningssätt att stödja föräldrar i deras föräldraskap och att 

du förstår skillnaden mellan föräldrautbildning och föräldrastöd. Du inhämtar kunskap om 

olika pedagogiska traditioner vid patientundervisning. Mer information kommer att finnas i 

canvas inför seminariet. 

Innan seminariet förbereder du dig genom att studera: 

Friberg, F. (2019). Pedagogiska traditioner av betydelse för patientundervisning. I E. 

Pilhammar (Red.), Pedagogik inom vård och handledning (3 uppl., s. 43-76). Lund: 

Studentlitteratur. (Kapitel 2). 

Johansson, A-K. (2019). Att möta och kommunicera med barn och deras föräldrar. I B. 

Fossum, (Red.), Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. (3 uppl., s. 287-307). 

Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 10). 

Del	2.	Barn	och	unga	i	socialtjänsten	

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, 

hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i 



 

sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Det är därför viktigt att du som blivande 

distriktssköterska har kunskap om barn och unga som far illa och hur arbetet med att utreda 

ärenden som rör barn och unga går till.  

Innan seminariet förbereder du dig genom att ta del av: 

Material om Barn och unga i socialtjänsten som finns i canvas.  

Verksamhetsförlagd	utbildning,	VFU	(Modul	0001)	

Den verksamhetsförlagda utbildningen inom barnhälsovård är vecka 48-51 och omfattar minst 

30 tim/vecka. Ibland kan mer tid behövas för att målen i kursen ska uppnås. Bedömning av 

VFU görs med stöd av BeVut (Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning). 

BeVut är utformad efter kursmål, för varje kursmål finns kriterier angivna för hur målen ska 

uppnås. För att du ska ges förutsättningar att uppnå kursmålen är det av betydelse att du och 

din handlare har ett målformuleringssamtal i början av VFU:n. Målen diskuteras vid halvtid 

då ett formativt samtal görs för att stimulera fortsatt utveckling som bedöms vid 

slutbedömning. 

Halvtidsbedömning utgår från BeVut och sker i mitten av din VFU i tvåpartsamtal mellan 

student och yrkeshandledare. Syftet med halvtidsbedömningen är att tillsammans med 

handledare diskutera styrkor och vad du behöver utveckla och förbättra under återstoden av 

din VFU för att uppnå måluppfyllelse. 

Slutlig bedömning av yrkeskompetens utgår från BeVut och sker i ett trepartssamtal mellan 

student, yrkeshandledare och lärare. Bedömningssamtalet utgår från exempel av 

patientsituationer. I samtalet skall du argumentera för dina förmågor och färdigheter utifrån 

kursens mål och det ska tydligt framgå hur du integrerar teori med praktiskt handlande.  

Förberedelser inför halvtidsbedömning och slutbedömning 

Du som student förbereder samtalet enskilt genom att utföra en självskattning som utgår från 

omvårdnadssituationer/patientsituationer du varit med om under VFU. Ha stödanteckningar 

med dig under samtalet. 

Handledaren förbereder samtalet genom att utföra en egen bedömning innan samtalet sker, 

angående din utveckling mot yrkesprofessionen och kursens måluppfyllelse. Handledaren ger 

exempel som stödjer ställningstagandet. Fokus i slutbedömning är förmågor och färdigheter 



 

angående: självständighet, samarbete och att bedöma och hantera komplexa 

omvårdnadssituationer. 

Tid för det avslutande bedömningssamtalet är ca 60 minuter.  

Ifyllt signerat bedömningsunderlag (BeVut ) med kommentarer under varje aktuell faktor 

skickas till kursansvarig lärare eller ges till examinerande lärare vid slutbedömningen om den 

sker vid ett fysiskt möte. Du som student sparar själv originalet av bedömningsformuläret. 

Betygskriterier för måluppfyllelse är att: 

 ha fullföljt verksamhetsförlagda utbildning under minst 30 timmar / VFU-vecka 

 ha utvecklat förmågor och färdigheter med God måluppfyllelse enligt 

bedömningsformuläret 

 kunna förebygga ohälsa samt förstärka hälsa hos barn/ungdom och dennes familj och 

att kunna argumentera för din värdering och anknyta till litteraturen 

 ha uppnått god förmåga att kommunicera, bedöma och hantera komplexa 

omvårdnadssituationer med barn i olika åldrar och deras föräldrar 

 ha visat en självständighet i genomförandet av olika omvårdnadshandlingar 

 ha visat självständighet i att samordna olika insatser samt kunna samverka med olika 

yrkesprofessioner 

 ha visat den kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökningar och 

vaccinationsverksamhet  

Examination	

Examinationen i kursen består av: 

 Bedömningssamtal som utgår från kursens mål och bedömningsformuläret som 

används är BeVut (Modul 0001). 

 Individuell praktisk tentamen som examineras vid ett seminarium och som bedöms 

utifrån angivna kriterier (Modul 0003).  

 Rapport (Modul 0002). 

  



 

Rapport	(Modul	0002)	

Uppgiftens innehåll 

Under din VFU identifierar du ett omvårdnadsbehov hos något barn eller familj. Sedan ska du 

ge förslag på lämplig omvårdnadsintervention som du söker evidens för Obs! 

omvårdnadsinterventionen behöver inte genomföras.  

Börja med att studera: 

Johansson, E. & Wallin, L. (2013). Evidensbaserad vård. I A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. 

Friberg, L. Wallin, H. Wijk,& J. Öhlén. (Red.), Omvårdnad på avancerad nivå – 

kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (s.103-146) Lund: Studentlitteratur. 

(Kapitel 3). 

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en 

metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. 

[accessed 20201015]. Available from: http://www.sbu.se/metodbok. 

Följande delar ska ingå i rapporten 

Introduktion:  

- Skriv en kort bakgrund som introducerar läsaren till rapportens ämne. Utgå från 

relevant vetenskaplig litteratur 

- Formulera vilket omvårdnadsbehov du har identifierat och motivera hur ditt val av 

intervention svarar mot behovet 

- Avsluta introduktionen med syftet/ frågeställningen 

Metod: 

- Beskriv evidensfrågeställningen enligt PICO  

- Precisera urvalskriterier (inklusions- och ev.exklusionskriterier) 

- Genomför en databassökning litteratursökning och dokumentera den 

systematiska sökningen enligt exempel i tabell 1  

- Välj en artikel med designen systematisk litteraturöversikt (systematic review) 

som matchar urvalskriterierna 

- Beskriv hur du har bedömt kvaliteten på den systematiska litteraturöversikten 

Utgå från SBU:s kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt 

AMSTAR. (Finns i canvas) 

Resultat:  

- Presentera den valda artikeln i tabellform, tabell 2 



 

- Ge en kort sammanfattning i textform av det vetenskapliga underlaget för er 

valda intervention utifrån den artikel som ni har analyserat 

Diskussion:  

- Reflektera över hur resultatet kan tillämpas i klinisk vårdverksamhet med koppling 

till vetenskaplig litteratur 

Formalia för utformning: 

- ca 5-6 sidor exklusive försättsblad och referenslista 

Teckenstorlek 12 

1½ radavstånd 

Rak vänstermarginal 

Korrekt språkbruk och styckeindelning 

Sidnumrering  

Korrekta rubrikranger 

Korrekt referensteknik enligt APA 6th version (anvisning finns i Canvas) 

Försättsblad och referenslista 

 

Tabell 1 Exempel på översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2 

PubMed 2020-10-10 Begränsningar: English, publications dates 5 years 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 MSH Diabetes Mellitus, Type 2 28952  

2 FT Experience* 227449  

3 MSH Quality of life 39940  

4 MSH Life change events  3093  

5 MSH Adaption, psychological  18445  

6  2 OR 3 OR 4 OR 5  275148  

7 MSH Qualitative research 14911  

8  1 AND 6 AND 7 87  

 

  



 

Tabell 1. Forts. Exempel på översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2 

CINAHL 2010-10-10 Begränsningar: English language, publication date 2015-2020 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 CH Diabetes Mellitus, Type 2 9330  

2 FT Experience* 53334  

3 CH Quality of life 14977  

4 CH Life change events 764  

5 CH Adaption, psychological  3047  

6  2 OR 3 OR 4 OR 5 68648  

7 CH Qualitative studies 19720  

8  1 AND 6 AND 7 66  

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 

Tabell 2 Översikt över artikel som ingår i analysen 

Författare 
/År 

Titel Design 

 

Huvudfynd Kvalitet 

     

 

Uppgiften skall lämnas in i Canvas senast 15 januari kl. 16.00. 
 

Individuell	tentamen	(Modul	0003)	

Tentamen utgår från en träff med en grupp föräldrar som du genomför under din VFU. Målet 

är att föräldrarna ska få stöd i sitt föräldraskap. Innan du träffar föräldrarna ska en självständig 

planering vara gjord och diskuterad med din yrkeshandledare. Examination sker vid ett 

seminarium. Under seminariet redovisar du din planering, genomförande, utvärdering och 

egna reflektioner, samt deltar aktivt i samtliga redovisningars efterföljande diskussion. Som 

stöd i din presentation ska en powerpointpresentation användas.  



 

För att delta vid seminariet ska din presentation vara inlämnad i canvas senast 13 januari kl. 

08.00.  

Din muntliga presentation ska innefatta följande delar: 

 En beskrivning av din praktiska planering inför gruppträffen. Dina kunskaper som du 

har utvecklat i kommunikation, pedagogiskt förhållningssätt och gruppmetodik ska 

vara integrerade i planeringen. 

 En beskrivning av genomförandet av samtalet. Utgångsfrågan är: ”Berätta hur du har 

upplevt föräldraskapet”. Beskriv även det etiska förhållningssättet vid ditt möte med 

föräldragruppen.  

 En bedömning och analys av föräldrarnas behov av stöd i deras föräldraskap 

 En utvärdering av din planering och genomförandet. 

 Föreslå och beskriv förslag av stöd och hjälp som gruppen kan behöva. 

 Ditt genomförande av stöd till föräldrar har gett dig en hel del erfarenheter. Gör en 

reflektion utifrån dessa erfarenheter.  

 Beskriv dina reflektioner över etiska aspekter i mötet med gruppen. Förekom svåra 

situationer? 

 Utifrån dina kunskaper i gruppmetodik och kommunikation reflekterar du över: 

Dynamiken i gruppen? Var alla delaktiga? Hur fungerade du som ledare för samtalet? 

Övrigt? 

Ytterligare förberedelse: 

 Du förbereder dig med två frågeställningar till övriga deltagare i seminariegruppen, 

som utgår från ditt genomförande av föräldragruppen 

Upplägg av seminariet: 

 Varje student har 30 min till förfogande, varav ca 20 min till redovisning och ca 10 

min för efterföljande diskussion.  

 Du ansvarar för att leda din redovisning och efterföljande diskussion. 

 Seminariet sker via Zoom. Lista över gruppindelningar finns i Canvas. 

  



 

Kriterier för bedömning av praktisk individuell tentamen 

Kriterier Uppfyller i 
ringa 
utsträckning 

Uppfyller i 
god 
utsträckning 

Att PPT-presentationen är inlämnad via 
Canvas inom angiven tid 
 

  

Att angivet innehåll finns med 
presentationen där det även framgår att din 
kunskap bygger på kurslitteratur och annan 
relevant litteratur 
 

  

Att du visar en analytisk förmåga där framgår 
att du har dragit egna slutsatser utifrån egen 
erfarenhet och kurslitteratur 
 

  

Att du i din kritiska reflektion integrerar 
teori och praktik 
 

  

Att dina två frågeställningar utgår från ditt 
genomförande av föräldragruppen 
 

  

Att du ansvarar för att leda din redovisning 
och efterföljande diskussion 
 

  

Att du är deltar aktiv och bidrar med 
kunskap i diskussioner  

  

Krav	för	Godkänd	kurs	

 Godkänd individuell praktisk tentamen enligt angivna bedömningskriterier. 

 God måluppfyllelse enligt bedömningsformuläret och att kursens mål är uppfyllda i 

god utsträckning. 

 Uppgifter som ingår i kursen är genomförda och godkända. 

Omexamination		

Om den individuella praktiska tentamen inte blir godkänd, omtenterar studenten vid nästa 

omtentamenstillfälle genom att skriva en kompletterande rapport . Om studenten inte uppnår 

måluppfyllelse i den verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genomför studenten ny VFU när 

nästa kurstillfälle ges. 

Lycka till! 


