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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-01-10 och gäller från
höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig är den som av sin arbetsgivare utsetts att följa utbildningen. 

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
- beskriva grundläggande teorierna omkring Project Support och
- beskriva hur teori och praktik tillämpas enligt Project Support.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
- tillämpa Project Support i arbetet med familjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna



- avgöra och värdera för vem Project Support passar och
- bedöma omsorgspersoners föräldraförmåga och dess samspelsförmåga med barnet.

Innehåll
Kursen består av två delar. Den inleds med två sammanhängande dagar som i huvudsak kommer att ha
ett teoretiskt fokus på områden som berör barns utveckling, föräldraskap och inlärningspsykologi.
Därefter följer en tre dagar lång workshop med fokus på metoden Project Support- Hållbart föräldraskap
och praktisk träning och tillämpning av de specifika föräldraförmågorna som ingår i metoden.
Föreläsningar och diskussioner kommer att varvas med examinerande rollspel och praktiska övningar där
studenten visar sin förmåga att använda sig av samtliga komponenter som ingår i manualen. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom:
1. Rollspel och praktiska övningar.
2. En skriftlig individuell hemtentamen. 

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Se diarienummer C2018/900 för
rektorsbeslut om dispens från tregradig betygsskala.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Uppdragsutbildning som vänder sig till socionomer, beteendevetare eller legitimerad
psykolog/psykoterapeut eller andra yrkesgrupper som arbetar med utsatta familjer och har erfarenhet av
att arbeta med föräldrar och barn.


