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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid magisterprogrammet i socialt arbete vid Marie 
Cederschiöld högskola.  

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen ges på avancerad nivå och är obligatorisk inom magisterprogrammet i socialt arbete.  
 

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
- beskriva förekomst, bakgrundsfaktorer och behov hos barn som upplever våld i nära relation 
- definiera och beskriva olika uttryck för traumatisering hos barn och unga 
- visa på vikten av barns delaktighet och samverkan mellan myndigheter 
- sammanfatta rådande forskning och teoribildning om barn som upplever våld  
- sammanfatta rådande lagstiftning som påverkar socialtjänstens arbete med barn som upplever våld 
- urskilja olika metoder som kan användas i arbetet med barn som upplever våld och deras föräldrar 

 
 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
- Kritiskt bearbeta hur teori, forskning och föreskrifter kan omsättas i konkret utrednings-stöd och 

behandlingsarbete 
- Beskriva risk- och skyddsbehov hos våldsutsatta barn  
- Tillämpa bedömningsinstrument för utredning och riskbedömning av våldsutsatta barn  
- Ge exempel på insatsbehov för våldsutsatta barn och deras familjer 
- Tillämpa relevant bemötande av våldsutsatta barn och deras familjer 

 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
- Värdera för och nackdelar med olika metoder för utredning, bedömning och stöd 
- Värdera hur olika förståelseramar kring våld i nära relationer påverkar det sociala arbetets praktik med 

barn som upplever våld. 
- Identifiera och upptäcka våldsutsatta barn 
- Identifiera och reflektera kring egna attityder, värderingar och förhållningssätt relaterade till 

våldsutsatta barn  

 

Kursens innehåll 

I kursen behandlas våldets konsekvenser för barn som har utsatts för eller på annat sätt upplevt våld. Fokus i 
kursen ligger på det sociala arbetets praktik både vad gäller utredning, riskbedömning och stödjande och 
behandlande insatser. 
 
De områden som behandlas i kursen är: 

- Kunskaper om våld mot barn 
Kunskap om psykotraumatologi 
Kunskaper om utredning, riskbedömning, stödjande och behandlande insatser 

- Kunskap av samtal med våldsutsatta barn och deras föräldrar inklusive bedömande 
- Kunskaper om samverkan mellan myndigheter och andra aktörer 

Undervisningsformer 

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Den syftar till att 
utveckla studentens förmåga att arbeta problemlösande och kunna genomföra ett vetenskapligt arbete inom 
socialt arbete. Studenten arbetar både enskilt och i grupper.  Kursen har stöd genom nätbaserad lärarplattform. 
Se vidare kursens studieguide. 
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Kursens examinationsformer och betygssättning 

Antal examinationstillfällen för en student är begränsat till totalt fem. Två omprov erbjuds i nära anslutning till 
ordinarie examinationstillfälle. Vidare erbjuds examination vid ett senare uppsamlingstillfälle. Inom ett år efter 
kursens slut erbjuds ytterligare ett examinationstillfälle på samma kursinnehåll.  

En student som underkänts två gånger på en examination på en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan 
examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta. 

Om studenten har ett giltigt beslut från högskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att utforma ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet 
på ett alternativt sätt.  

Examinationerna utgår ifrån kursens lärandemål och sker i form av ett individuellt arbete med utgångspunkt i 
kurslitteraturen och det egna professionella sammanhanget.  Arbetet redovisas skriftligen samt muntligen för 
övriga kursdeltagare. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Betyget fastställs av särskilt 
utsedd lärare (examinator) och kan vara Väl godkänt (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).  
 

Kursvärdering  

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter 
av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare 
informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska 
hållas tillgängliga för studenterna. 

Kursbevis 

Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053). 

Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 

Övergångsbestämmelser 

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenten, under ett år efter det att 
förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen. 
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