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Creating a Dialogue with Children in Crisis who have Witnessed Domestic Violence at Home – the
Staircase Model, 7, 5 ECTS

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Beställaren/uppdragsgivaren utser deltagare till uppdragsutbildning. Den som har gått igenom en sådan
uppdragsutbildning som avses i 6 § förordningen (SFS 2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet
och högskolor har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller
avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning.

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ges som uppdragsutbildning.

Kursens lärandemål
Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna
- beskriva teorier och förklaringsmodeller om våld i nära relationer,
- beskriva barnets position i rättsväsendet,
- beskriva barns upplevelser av våld i sin familj.

Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna
- tillämpa krisintervention med barn i enlighet med arbetsmodellen Trappans tre steg; kontakt,
rekonstruktion och kunskap,
- använda kunskaper om barns utveckling och riskfaktorer i krisintervention med barn.

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna
- ge exempel på hur genus och etnicitet kan ha betydelse i arbetet med barn som har bevittnat våld

Kursens uppläggning
Kursen bedrivs på kvartsfart. För att kursdeltagare skall ha möjlighet att återknyta kursens innehåll till
egna erfarenheter krävs att kursdeltagare genomför en krisintervention med ett barn under
utbildningstiden.

Kursens innehåll
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är
- våld i nära relationer,
- barnets upplevelser av våld,
- barnets position i rättssystemet,
- utvecklingspsykologi,
- arbetsmodellen ”Trappan”,
- handledning/konsultation.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning.
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Examination och betygssättning

Examinationen baseras på lärandemål och sker i grupp och individuellt genom seminarier och skriftlig
examination. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Betyget fastställs av en särskilt utsedd
lärare (examinator).

Kursbevis
Deltagare som blivit godkänd på kursen får kursbevis. (SFS 1993:100).

Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
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Litteraturlista
Litteraturlistan är reviderad genom beslut av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2011-09-27,
2014-10-21 och 2019-08-23 (ordf beslut)
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