INTERVENTIONS IN
CHILDHOOD
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

Kompetensutveckling
på hel- eller halvfart

Insatser till barn i behov
av särskilt stöd
Interventions in Childhood är ett internationellt magisterprogram och
vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, habilitering, socialtjänst eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Programmet ger
fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd i olika länder.
Du kan välja att läsa fristående kurser på halvfart
eller magisterprogrammet på helfart under ett år.
Interventions in Childhood fokuserar på barn
som behöver särskilt stöd för sin utveckling eller
sin förmåga att fungera i vardagen. Kurserna tar
upp allsidiga insatser till barn som annars riskerar
att utveckla långvariga sjukdomstillstånd eller
funktionshinder orsakade av en skada, funktions
nedsättning, psykosocial situation eller annan

I de här kurserna lär vi oss
hur man kan få barn som är
i behov av särskilt stöd att bli
delaktiga och engagerade i
sina dagliga liv
Gülsah Bilen, student

miljöpåverkan. Det innefattar interventioner i
barns vardagliga livssituationer i olika omgivnin
gar såsom familj, förskola, skola, hälso- och
sjukvård och samhälle.
Programmet är på engelska och har en nära
koppling till forskningsmiljön CHILD. Du har
två campusförlagda dagar per månad, och däre
mellan webbaserade föreläsningar och uppgifter.

Kurser i programmet
•
•
•
•

Introduktion till intervention för barn och ungdom, 15 hp
Utvecklingsvetenskap och interventionsprocesser, 15 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

BEHÖRIGHET
Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap,
beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande och som innefattar ett teoretiskt
självständigt arbete, dvs. ett individuellt uppsatsarbete eller liknande. Engelska kurs B/6
eller motsvarande.

Kontaktpersoner
Ansvariga professorer är:
Mats Granlund
mats.granlund@hhj.hj.se
Eva Björck-Åkesson
eva.bjorck-akesson@hlk.hj.se
Programansvarig är
Margareta Adolfsson
margareta.adolfsson@hlk.hj.se
För mer information om programmet,
se hlk.hj.se/master
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